
_ میکردم هق هق و میدویدم فقط  نمیکردم نگاه سرم پشت به اصال   

 

شده  قاتی میبارید که بارونی با اشکم  

 سرعتمو بودم گرفته تهوع حالت که بودم کرده گریه  انقدر بود

کردم بیشتر  

 

 تو حاضرم اما برم نداشتم رو جایی  ولی میکردم فرار باید  

 چنگ از میکردم فرار خونه اون به برنگردم ولی بخوابم خیابون

شد سرازیر اشکم بازم خودم بیکسی یاد با منفور آدم نفر دو   

 چشمام چون اشکام یا میکنه خیس صورتمو بیشتر بارون نمیدونستم

میسوخت خیلی ... 

 

 

 نفرو چند قدمای صدای کردم احساس اصلی خیابون به رسیدم

بودن بادیگارداش و آشغال اون حتما میشنوم  

 

 به کردم شروع بازم خیابون چپ سمت طرف به گریون و کالفه

  پشتم که پشتیمو کوله بندایه دوتا کنم چیکار خدایا وای دویدن

 این تو رو دنیا بد حسای ی همه فشردم دستام  تو بودم انداخته

و بیکسی،درد،بیچارگی،آوارگی حس دارم من لحظه ... 



 

آوردم کم که نفس  ... 

 تند و دادم تکیه بهش پایی سر رفتم بود نزدیک که درختی سمت به

بود شده خشک گلوم کشیدم نفس دهنم با تند   

 

 میومد خیابون نزدیک کوچه داخل از که منفورش صدای شنیدن با

 سر از ولی نمیبینه منو بود معلوم وایستاد قلبم کردم حس لحظه یه

،یاموررر یامور میزنه فریاد اسممو روانیا عین دیونگی  

 

نجسش دهن اون به بزنه محکم مشت یه نمیشه اپید کسی یعنی   

 

خداااا آخ نمیداشت بر سرم از دست عوضی پست موجود این چرا  

 

 نداشتم پشتیمو کوله وزن تحمل دیگه دویدن به کردم شروع دوباره

 چیزای و زندگیم تمام چون بدوم سبک و زمین بندازمش نمیتونستمم

بود توش ارزشم با  

 

 چشم به نفرم یه بزرگی اون به بونخیا تو من شانس از اینم

بود کرده خیس منو کامل که بارونم نمیخورد   



 

 به محکم برگردوندم صورتمو تا  کنم نگاه پشتمو برگشتم لحظه یه

کردم برخورد آهنی و سفت چیز یه ... 

 

 

 فرقی دیگه بودم آب خیس  منکه واسه زمین افتادم و گفتم بلندی آخ

بشم تر خیس یهویی  نمیکرد   

 

 بود شده بیخیال بدنمم دیگه  کنم فکر نمیکردم احساس رو درد دیگه

 سال یه این تو نبودم پیش یکسال نارنجی و نازک یامور من چون

 با تند بودم شده روح بی که بودم شنیده... و تحقیر،تهمت،منت انقدر

شدم بلند زور  

 

 شاسی خارجی و بزرگ سیاه ماشین که خوردم چی به ببینم تا

دیدم رو روبه رو بلندی   

 

ندیدم ماشینو این من چرا پس  

مغزم من شایدم و سیاهه رنگش چون شاید  

نمیکنم فکر فرار بعغیر چیزی به و افتاده کار از دیگه  



 

 داخلو گرفته بخار و زده بارون شیشه از عقبی در سمت رفتم تند

نبود معلوم چیزی زیاد کردم نگاه  

 

خدااااااا وای کرد باز عقبو دره و گفتم خدا یا یه   

  

شدم سوار تند شد باز  

شدم قایم صندلیا بین شنیدم رو عوضی روزبه صدای دوباره تا  ... 

 

 میزد حرف بادیگاردش با تلفنی داشت کنم فکر بود نزدیک صداش

نمیومد ای دیگه شخص صدای چون  

 

شدم مطمعن الوووو گفت بلند وقتی   

میکشید داد طرف سر و میزنه حرف گوشی با داره  

  

 صندلی رو هیکلی مرد یه دیدم کردم کنکاش اطرافو چشمم با

 کردم باز درو وقتی یعنی فرمون رو گذاشته سرشو و نشسته راننده

نمیشنوه رو عوضی روزبه یاصدای  نفهمید   

 



اومد روزبه صدای دوباره  

 

... دختره میخورین؟ دردی چه به شما پس نخاله لشای تن:روزبه

هست ماشین یه اینجا کجایین؟؟وایسا شهبا شده دور زیاد نمیتونه ... 

 

 زود که زدم هق کرد هنگ مغزم مردم من گفت اینو تا:یامور

 خدا وای کردن پیدا راهشونو اشکام بازم گرفتم دهنم جلویه دستمو

خدا وای ... 

 

 روزبه داد صدای سرش پشت و اومد ماشینی ترمز صدای یدفعه

 عوضی

 

 یه نتونستین میکردین یکارچ شما پس لقمه حروم آشغاالی:روزبه

بگیرینش الاقل یا و کنین کنترل رو بچه دختر ... 

 

 و شدنش کوبیده محکم و ماشین در شدن باز صدای بند پشت:یامور

ماشین الستیکای جیغ  

 

رفته؟؟ واقعا یعنی رفت؟؟ روزبه یعنی  



برسه تشنش غول بادیگاردای اون داد به خدا ... 

 

 بیرون به ماشین شیشه ی گوشه از و کردم خیز یکم اومدم خودم به

بودن رفته واقعا  وای کشیدم سرک   

 

 بود ممکن شم پیاده ماشین از و کنم ریسک نمیتونستم بازم ولی

  برگرده

عوضی،عوضی اه ... 

  

 االن شدم مچاله و بغلم گرفتم رو کوله و جام سر برگشتم دوباره

 و ازوهاموب و گلوم درد بود کرده استراحت یکم بدنم و بودم نشسته

میکردم حس پاهامو ... 

 

 هم راننده مطمعنن بودم شده مچاله جوری روزبه بشکنه دستت

و ای دیگه کسه به برسه چه نمیشد بودنم متوجه ... 

 

 داشت احتمال بود زیرک صفت شیطان روزبه اون بازم ولی

 کسی نه که من  برای جا امنترین فعال اما. برگرده اینطرف دوباره

بود ماشین همین رفتن برای جایی نه و داشتم شهر این تو رو  

 



 میترسیدم چون بودم شده نمیخورد تکون اصال که راننده بیخیال

 میخرم جون به ترسو این ولی باشه مرده که بزنم دست بهش

نه کثافت روزبه پیش ولی باشم ماشین تو جنازه یه با حاضرم  

 

 و ریختم کاش و زانوهام رو گذاشتم سرمو بدبخیام  یاد به بازم

دادم تکون ای گهواره خودم  

 

برد خوابم کی نمیدونم  

 

 خواب از شدیدی تکون با ولی بودم کجا بود چند ساعت نمیدونم

پریدم بیهوشی یاهمون ... 

 

 از بود حرکت حال در ماشین کنم درک موقعیتو تا کشید طول یکم

بودم شده بیدار ماشین تکونای  

 

 صندلی ی گوشه از بود صبح 8ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به

دیشبیه مرد همون دیدم کردم نگاه جلو به  

 

 تو بیشتر یکم بود بلند یکم موهاشم و داشت درشتی هیکل خیلی

شدم جمع خودم  



 فقط نبود خوب حالم اصال بود شده کوفته بدنم کل بود شده سر پاهام

بود گشنمم بودم خوابیده ساعت سه دو  

 

 

 حال در هم مرده اون نمک راحت جامو تا خوردم تکون یکم

چاووشی محسن صدای  با هم آهنگی بود رانندگی  

بود گذاشته  

 

 دود پراز اتومبیل داخل همین  برای بود نکشیده پایین ماشینو شیشه

بودم افتاده گیر سختی شرایط تو بود سیگار  

داشتم هم دستشویی طرفی از  

 

 یه گرفته هم ژشتی عجب ببینم رو جلو بتونم تا شدم خم یکم دوباره

سیگار دستشم یه تو بود فرمون به دستش  

 

 اصال بود شده روشن هواهم نشده من متوجه هنوز چرا نمیدونم

نبود اینجاها حواسش انگار   

 



 با ماشین دفعه یه میزدم دید نامحسوس و شدم خم که همینطور

وسط شدم چپه و زدم جیغ یه منم انداز دست رو رفت سرعت  

 

 اخم با همراه دستپاچگی  با و کرد نگاه قبع به آینه از مرده اون

زد داد و عقب برگشت و کرد پارک ای گوشه ماشینو  

هستی؟ کی دیگه تو  

 

کنم؟ چیکار من حاال خدا ای  

 رو نشستم شدم بلند منم کرد باز عقبو دره اومد و شد پیاده زود 

سالم گفتم احمقا عین و صندلی  

 

 به خشونت با بود مواخ خیلی ولی بود جذاب خیلی قیافه نظر از

صندلی رو خودمو که برداشت خیز طرفم  

در به چسبیدم و کردم مچاله  

 

 جهان

 

کشیده سیگار بسته دو و خوردم زیاد مشروب  میترکید داشت سرم   



 پیمان اصرارای  کاش بودم گیج واقعا بود خون کاسه چشمام بودم

باشه رل پشت اون و بیاد باهام گفت که   

میکردم قبول رو  

 

 الع بیای رو پارتی این باید کرد اصرار  بود پیمانم تقصیر حالم ینا

 با زدن کله سر و الکی مهمونی هر اهل من گفتم دفعه صد بلع و

نیستم جیغو جیغ دختره چندتا و فوکولی جوجه چندتا  

 

 بخاطر چون ولی بیرون زدم کنم تحمل نتونستم آخراش دیگه

کردم روی زیاده مشروب تو خوردنام حرص  

 

 آپارتمانم به خیابابون چندتا میشدم  بیهوش داشتم میرفت گیج سرم

نمیشه دیگه دیدم واقعا مونده  

میدید تار چشمام   

 

 بیهوش چجوری نفهمیدم فرمون رو گذاشتم سرمو خیابون کنار زدم

 شدم

... 

 



 شدم بیدار شده خشک پاهام و گردن و ناراحته جام اینکه احساس با

گرفت گردنم شدم جا جابه که جام تو   

 

دادم ماساژ کمی و گردنم رو گذاشتم دستمو  

کرده پف چشمام و صورت میکردم احساس  

 نگه اینجا کی که نمیمومد یادم زیادی چیز کردم نگاه اطراف به

و داشتم ... 

 

بود؟ صبح8 کردم نگاه ساعتش به کردم روشن رو ماشین !! 

 

 از رفتممیگ دوش خونه میرفتم باید  شرکت برم گذشت امروز از 

بارونیمم میشدم خالص لباسا این دست  

بود افتاده صندلی رو  

برده خوابم شلوار و کت این تو چجوری نمیشه باورم   

 

 زنونه عطر بوی میرسید مشامم به بویی یه کردم روشن ماشینو

سرد ولی محمدی گل بویه عین مالیم خیلی   

 



 مبه خودشو میخواست هی که دیشب دخترای از یکی  عطر شاید

داشت تازه مونده لباسم رو بچسبونه   

میفتاد یادم دیشب مضخرف مهمونی  

 

پیمان نرسه بهت دستم مگه ... 

 

 آوردم در سیگاری میکردم رانندگی دستم یه با داشتم که همونطور

زدم آتیش طالم فندک با و  

 

 بود  چاووشی محسن آهنگای از یکی کردم روشن ماشینو ضبط

برسم خونه به زودتر تا دادم گاز شتمدا درد سر کردم زیاد صداشو  

 

خورد گوشم به دختری جیغ صدای کردم رد اندازو دست یه تا ولی  

 

 تنش سیاهم بارونی که پوش مشکی دختره یه دیدم کردم نگاه عقبو

ماشین وسط افتاده سرش رو بود کشیده رو بارونی کاله و بود  

 

کیه؟؟ دیگه این  



 مکث کردم پارک بزرگ خیابون کنار ماشینو هول و دستپاچه

کردم باز ماشینو عقبه دره رفتم شدم پیاده  ماشین از نکردم  

 

سالم گفت و صندلی رو نشست پاشد و اومد خودش به دختره  

 

باشه سالش19یا18میخورد بهش که ظریف دختره به  

 

 سمتش به و اومدم خودم به صندلی رو بود کرده جمع زانوهاشو

بیرون کشیدمش تمگرف دستش مچ  از و برداشتم خیز  

 

 

نکردم توجه اصال ولی گفت ریزی آخ  

 

هستی؟؟ کی دیگه تو زدم داد  

رنگه خوش چه چشماش  زد زل چشمام به  

 

زد داد و ماشین پشت رفت و زد پس دستمو   

 



 هم ای دیگه چیز و مزاحم یا ندارم باهاتون کاری من بخدا:یامور

 نیستم

 

 بوفالویی شبیه میگفت ها موقع اینجور پیمان که برزخی قیافه با

زدم داد طرفش رفتم بیرون میزنه بخار دماغش  از که میشی  

 

 ماشین تو جون بچه ببینم اینجا بیا آره نیستی ای دیگه چیز که:جهان

داشتی چیکار من  

 خط پیشونیشم بود چنگ اثر گونش رو پرید وضوح به رنگش

حتما فراری یا خیابونیه دختر  بود افتاده  

معصومه خیلی نگاهش ولی  

 

 رفتم طرفش اگه تا بود من به چشمش اون ولی میزدم صداش من

ماشین ی دیگه طرف بره  

 

 

کارم پی برم من بده منو کوله:یامور ... 

 



 اصال گرفتمش سمتش رفتم تند من میگفت اینو که  همزمان:جهان

  چون ماشین به کوبوندمش و گرفتم بازوش از گرفتمش کی نفهمید

 مارو کسی نبود خیابون به رو اونطرفم یمبود ماشین شاگرد طرف

 نمیدید

گفتم حرص با  

 

 از ای خانواده بی یا کردی فرار خونتون از... دختره:جهان

 یا مننن ماشین تو آوردی بازیاتو هرزه کردی استفاده سو موقعیتم

هولی؟؟  اینجوری که قاپیدی ازم شایدم  

 

 به گنجشگیش هیکل و زور میکرد فکر و میکرد تقال االن تا اونکه

 با کنه فرار دستم از تا مینداخت چنگ گردنم و بازو به میرسه من

ایستاد حرکت از حرفم این  

 

 بخاطر صورتش نمیدونم موند مات بود بغض از پر که چشمایی با

بود شده قرمز ترسش و حرص یا بود هوا سردی  

 

گفت عجز با باز ولی  

 

برم من بده کولمو نداشتم بر ماشینتون از هیچی بخدا آقا:یامور  



 

 یامور

 

 قاتل انگار بود گرفته منو جوری افتادم گیری عجب خدا وای

بازی آخر مرحله غول مثل هیکلش گرفته ای ذنجیره ..... 

 

 چیکارتون من دیدین؟؟آخه زیانی ضرر شما آقا گفتم بغض با:یامور

بمونم شما ماشین تو شدم مجبور دیشب کردم   

 

نکرد ولم وجدان بی ولی دادم هول دستشو بعدش   

 

گفت و گرفت بازوم از  

 

زدی ضرری چه میدم نشون شو سوار یاال: جهان  

 

شد سوار و کرد باز ماشینو عقب دره کرد سوار بزور منو  

 

شد سوار عقب چرا این عه   

داشت بر کولمو   



 نمیکنم فرار بدونش که ارزشه با برام کوله محتوای فهمیده حتما

نکرد قفل درو همین برای  

 

 

 

صندلی رو بریزه وسایل تا کرد برعکسش کرد باز کولمو زیپ  

 

 که ای وسیله سمت برد دستشو وقتی گردوند وسایل بین دستشو

سمتش برداشتم خیز میخورد بهش دستش نباید  

 

گرفت دستمو مچ زود بود حرفا این از تر تیز  

 

اع اع گفت  

 

گذاشتی؟؟ این تو چی: جهان  

 

عقب داد هل  محکم منو  

 چیز یه یا باشه تو این من های وسیله از یکی بحالت یوا:جهان

 قیمتی



 

دیگه یکی از یا دزدیدی من از یا مطمعنن  

 

اخالقی سگ خیلی گفتم ذهنم تو: یامور  

بیارم زبون به فکرمو نمیتونستم اخما این با چون   

زد کتکم عوضی به روز که دیشب   

دیگه بزنه این االنم ... 

 

 

کرد باز رو کوچیک جعبه در   

آورد در توش از مادرمو و پدر عکس و مادرم گردنبد  

 

 

 

آورد در حرکت به چشمام جلویه گردنبندو   

 

چیه؟؟ این:جهان  

 



بخدا خودمه گردنبند،ماله:یامور  !! 

 

برلیان؟؟؟ کلی با طال توه؟؟اونم ماله که:جهان  

 بخدا گفتم آروم گریه با همرا کرد نگاهم برزخیش قیافه با:یامور

خودمه ماله   

 

کثیف دزد:جهان  

 

 اون نمیکنی باور مادرمه پدر عکس کن نگاه عکسا اون به:یامور

دارم عکس باهاشون کن باز کوچیکو آلبوم  

 

برداره آلبومو کرد دراز دستشو تا کرد نگاه عکسا آلبوم طرف به   

طالهام جعبه به چشمش  

 افتاد

کرد بازش و داشت برش  

رفت نفسم که کرد نگام یجوری  

خشنی لحن با  

 گفت 

 



زدی؟؟ کی از اینارو:جهان  

 

 کسی از خودمه ماله اینا قرآن به آقا ببین گفتم بیچارگی با:یامور

 کیفمم ندارم کاری شما به من نمیکنید باور چرا آخه ندزدیدمشون

بود؟؟؟ نبود توشون باشه شما ماله که چیزی گشتی  

 به میبارید بارون شدم گم نمیشناسم رو اینجاها دانشجوم تهران من

بخدا آوردم، پناه شما ماشین ... 

 

گفت عصبانی و پرید حرفم وسط  

 

 بچه با کردی فکر واسم نخور آیه و خدا قسم بسه اهههه:جهان

 طرفی؟؟

 

 چادر به نیشخند با وسایالم طرف گرفت صورتشو مرموز:یامور

 قیافه این با هستی که خونم نماز و چادری کرد اشاره مامانم نماز

داغونت دربو ی  

 

 دروغی دیگه گفت اینو تا بودم شده دستپاچه دورغام بخاطر:اموری

 لو خودمو میگفتم دروغ وقتیم نبودم دروغگو بگم که نکردم پیدا



 وقتی چون میدن لوت لبات و چشمات میگفت زهرام مامان میدادم

میلرزید لبام و چشمام میگفتم دروغ  

 

 

 

داشتم نیاز حضورشون امنیت به سن و دوره این تو االن چقدر ... 

 

 زهرامو مامان یادگاری گردنبند کیفم تو ریخت وسایلمو همه مرده

 و نشست فرمون پشت سریع ولی شد پیاده کتش جیب تو انداخت هم

زد رو مرکزی قفل  

 

 گردنبند ی عالوه به وسایال ی همه و شدی گم نمیگی مگه:جهان

انتظامی نیرویه برادرای پیش میبرمت توه ماله   

 رو سنجابه خانوم آیا میشه چی ببینیم بگو اراجیفو همین هم اونجا

نه؟؟ یا لونش تا میکنن راهنمایی  

  

میکنه مسخره منو داره بود معلوم لحنش از:یامور  

 



 بهش زورم ریزم جسه این با نه بکنم باید چیکار نمیدونستم دیگه

خودش برای غولیه ماشاهلل میرسید  

حالیشه حرف نه ... 

 

 جهان

 

 بودم داده گیر دختره این به چرا نمیدونم بود دهش بیشتر دردم سر

ولی کنم رسیدگی خودم کوچیک چیزای این به بود بعید من از  

 

 برام بعد و بره کنم ولش اگه نداشتم دشمن و رقیب کم کارم تو من

میکردم چیکار بشه دردسر  

 

 دروغ یجوری احمق دختره ترسوه کوچولو سنجاب شبیه واقعنم هه

طرفه ساله4چهب با انگار میگه  

 

 پیمانه دیدم کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا همین تو

 کاری حتما نرفتم شرکت که امروز گفتم ولی بدم جواب نمیخواستم

اومده پیش  

کشیدم سبزو آیکون  



 

چیه؟؟:جهان  

 

 سالم مورد در وگرنه اومده پیش واجبی کار که حیف سالم:پیمان

میدادم توضیح برات میاره هم یا دیگه چیزه کل و میاره سالمتی  

 

بزمجه؟ نه یا مینالی:جهان  

گفت هول با   

 

 میگه  شرکت اومده امینی  وکیل افتادیم دردسر تو جهان اوه:پیمان

 انبارمون به شما شرکت و بودیم داده سفارش که داروهایی تو

اومده در تقلبی نصفش فرستاده  

 

 شدم دیونه سرم تنریخ آبجوش انگار زد حرفارو این تا پیمان:جهان

 نزار میام دارم پیمان گفتم داد با و فرمون رو کوبیدم محکم مشت با

 برن

 

ولی باشه:پیمان ... 

 



کردم قطع تماسو بده ادامه نزاشتم دیگه:جهان   

 

میدونستم میبستم قرارداد نامرد کالهبردار اون با نباید امینی فرخ   

میاره در بامبولی  یه  

کرد مجبورم پیمان بخاطر ... 

 

خرفت پیر میرسم حسابش به خودم  

 

 از دیدم کردم نگاهش  بودم کرده فراموش رو دختره حضوره

 توشون ترس که شده گرد چشمای با و ماشین در به چسبیده ترسش

من عصبی حرکات به بود زده زل میزد موج  

 

 گفتم

 گرفتی وقتمو حرفات با صبح ؟از هان زدی زل چی به:جهان

 ...االنم

 

دادین گیر من به شما دارم چیکار شما هب من:یامور  

 



 و و کشید جیغ بکوبونم دهنش تو تا باال بردم دستمو تا:جهان

گذاشت صورتش رو دستاشو   

 

میکنم خالی این سر آشغالو امینی حرص میکنم چیکار دارم من   

 

 دستمو سریع ترمز رو زدم خیابون کنار که بودم شرکت نزدیک

 با و کردم باز درو و بغلش کردم تپر برداشتم کیفشو و عقب بردم

اونم  دادم حولش دستم   

 

 درو زود که بزنه حرفی خواست شد پیاده سریع نیفته اینکه برای

برسم شرکت به زودتر تا دادم گاز و بستم  

 

... و کالنتری و دختره واسه وقت دیگه میکردم حل مشکلو این باید

اصال چه من به نداشتم  

 

بود طبقه20 برج یه تو شرکتم   

ارجمند پزشکی تجهیزات و دارو وصادرات واردات شرکت  

  



 نگهبانای از یکی ترمز رو زدم رسیدم زود زیادم سرعت بخاطر

 زیر هوا سردی بخاطر که ای ساله 50مرد بود یوسف آقا برج

 نگاه سرش به دید که بار یه میکرد سرش پشمی کال  نگهبانی کاله

 منم اگر و بافته براش نشگلی،ز میگفت بود شده دستپاچه میکنم

 جدی صورت دیدن با که ببافه من برای هم یکی بگه اومده خوشم

شد  جیم  و کرد خواهی معذرت من  

طرفش کردم پرت سویچو  ماشین جلوی دوید  

پارکینگ ببره ماشینو تا گرفتتش هوا تو  

 

 زدم دکمشو اسانسور سمت رفتم شدم مجتمع وارد  دو حالت به

رسید زود دبو نزدیک خداروشکر  

 

گرفتم ضرب آسانسور کف رو پام با شد بسته درکه شدم سوار  

  

ای آینه دیوار توی  

 یکم نداشت ایرادی که شلوارم و کت زدم زل خودم به آسانسور

 تا زدم چنگ موهام دستام با که آشفته موهام و بود قرمز چشمام

بگیرن حالت  

 

ظاهرم از   



 اون با امینی وکیل صورت هی داخل از ولی نبود معلوم هیچی

 میزنم مشت صورتش تو پی در پی که ذهنم تو میومد گندش شکم

د مرتیکه .... 

 

.... 
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 اختصاصی دفتر وارد و  کردم حفظ ظاهرمو ایستاد که آسانسور

شدم خودم  

 که اتاق سه با استیل و سفید و توسی دیزان با بزرگ سالن یه  

 خودم استیل و سیاه،خاکستری دیزان با بود من همال اتاق بزرگترین

بودم داده پیشنهاد رنگارو این  

بود کوچیکتر من اتاق از که دیگه اتاق یه و   

پیشنهاد به شاد رنگای با بود کرده تصاحب پیمان اونم و    



 خودش

 

 و میز یه سالن تو  داشت چیز همه که کوچیک آشپزخونه یه و

منشیمون ماله که داشت وجود شیک و بزرگ صندلی  

 که دانا و باتجربه زن یه و داشت سن سال40 بود فرهادی خانوم 

بود قائل ارزش کارش برای  

 

گفت میرفتیم اتاقم طرف به که همونطور و پیشوازم اومد پیمان  

 

 نمیتونم که میکشه دستمال خودشو هی اتاقه تو کواال سالم:پیمان

گازهو رو غذام دارمو  کار و وایستم ... 

کواال میگفت امجد یعنی امینی وکیل به انپیم   

 یه همیشه دستش تو و بود تنبل شکمش و هیکلش به توجه با چون

داشت دستمال  

میگرفت صورتشو عرق  که    

میکرد عرق سردم هوای تو داشت اون که چربی به توجه با  

 

 که میزد حرف گوشم دم  همینطور بود متعادل محیط هوای البته 

زدم صدا  اسمشو  



 

پیمااااان:جهان  

 

 و داره مدرک تقلبیه ما های دارو میگه چیه؟؟مرتیکه هان:پیمان

 ببین کنیم ضرر ما میخواد الکیه همش میدونم منکه کرده شکایت

بیای کوتاه اینا جلوی دیگه بار یه اگه بانو مهین جان به جهان ... 

 قراردادو اون بعدشم نخور مقس منو مادره جون گفتم صدبار:جهان

که هم .... 

 

گفت و بدم ادامه  نزاشت   

 

 هم اوندفعه میدونم... بخورم قسم کیو جون بیکس منه پس:پیمان

شرمندتم عمر  آخر تا بابتش بود االغ منه تقصیره ... 

 

 میدونم نمیکرد نگاه چشمام به و بود پکر خیلی قیافش: جهان

 امینی با قرارداد  بستن هب مجبور اون بخاطر چون بود شرمنده

 شدیم

و بازوش به زدم مشت یه  

  گفتم 



شدی پارمیدا شبیه نکن آویزون لباتم رفیق نگو چرت:جهان  

 

 میومد پیش کم خیلی خیلی و میشناخت منو جدی اخالق خودش

شد باز اخماش یکم پس کنم شوخی باهاش   

 

بود شیطون و شر فعال بیش بچه پسر یه عین پیمان من برعکس   

 لب بخاطر پیمان که بود دختراش دوست صدتا از یکی هم پارمیدا

میکرد مسخرش بزرگش پروتزی  

اشانتیونت اینم پارمی گفته آورده اضافه ژل دکتره میگفت و ... 

گفتم بهش و  

بره آب زیرش که نمیخوابه جایی جهان نباش هیچی نگران: جهان  

 

ردمیک کوفت میوه داشت توکلی شدیم اتاق وارد سرعت به   

 

 

 ریاستم صندلی روی بهش توجه بی و دادم تکون سری داد سالم

 نشستم

چپ چپ پیمان  

میکرد نگاه توکلی به    



نشست من میز به نزدیک اومد   

گفت توکلی روبه و  

 

نگذره؟؟ بد:پیمان  

داد جواب آری در حرص طرز به و پر دهن با اونم  

 

نونمم خیلی شیری جناب نه:توکلی  

گفت من به و  

 دارو وصادرات واردات شاه جلوی میکنه حکم ادب شرمنده:توکلی

که میبینین ولی شم بلند ... 

گفت و کرده اشاره بهش چشماش و دست با پیمان  

 

که میبنیم بله:پیمان ... 

میرسین بنظر ناراحت شیری آقای:توکلی  

خیک ببین:پیمان ... 

 

گفتم محکم  

کن گم ورتوگ زود و بزن حرفتو توکلی:جهان  



نیاره خودش روی به میکرد سعی ولی ترسید خشنم لحن از  

 

 

بزرگ امینی هستم اینجا چرا که میدونین من از بهتر: توکلی ... 

 

فرستاده سگشو که کجاست خودش امینی:پیمان  

کن صحبت درست خانواده بی پسره: توکلی  

 

زدم صداش تحکم با من که کنه حمله طرفش به خواست پیمان  

 

پیمااان: جهان   

 

جوید ناخنشو و نشست جاش سر  

توکلی میگفتی خب:جهان  

 

گفت و کرد اشاره پیمان به  

ندارم کاری این با شمایین ما حساب طرف اصال:توکلی  

نمیزد حرفی من بخاطر ولی بود گرفته حرصش پیمان  



 هیچ و پاپوشه همش شما حرفای میدونی خودتم توکلی ببین:جهان

نداره اعتباری  

داریم مدرک ما ولی:توکلی  

آفرین آفرین گفتم آروم و زدم دست براش:جهان  

پفیوز مرتیکه کن گم گورتو پاشو گفتم داد با بعدش  

میرسی کجا به ببینم کن شکایت برو   

گفت من به رو    

 حل دوستانه چیزو همه بودم اومده من باشه اینطور که پس:توکلی

ولی کنیم ... 

یهرررر:جهان  

 

 گوشش دم گذاشت خورد زنگ گوشیش در سمت رفت شدو بلند

رفت و زد پوزخند و ما سمت برگشت ولی نزد حرفی توکلی  

 

 

گفت پیمان : 

 بشه قبل دفعه مثل اگه داره مدرک جهان،میگه بره گذاشتی چرا

 چی؟؟

 



نیستی؟؟ مطمعن خودت از مگه گذشت دیگه پیش دفعه:جهان  

 جونم...نمیرم چیزا اون سمت دیگه داداش دادم قول بهت من:پیمان

 نگاه میدمو دخترام دوست به که قوالیی هستم قولم سر تو برای بره

 نکن

 

 بر شوخی از دست داشت استرس که وضعیتم این تو حتی:جهان

 نمیداشت

 گفتم

 مدرکش بگیره پول بده مدرک میخواد نباش نگران و ناراحت

 مدرک منم بلرزه بادا این با که نیست بیدی  جهان سرش تو بخوره

کنم روش االن نمیخواستم که گرفت این از حرصم ولی دارم  

گفت و کشید ای آسوده پوووف پیمان   

 حتما ای ناشیانه حرکات همیچین بعیده پیری امینی اون از:پیمان

افتادشه عقب پسره کار  

 

سامانه کاره آره: جهان  

نگفتم؟ آهان گفت و زد هوا تو بشکنی پیمان ! 

 

... 



 

 یامور

 

پایین کرد پرت ماشین از منو دیوانه مردک  

بیخیالیش این به نه دادنش گیر اون به نه  

گرگه آقا هستی چی سنجاب،خودت خانوم میگه من به  

 

بودا خشمگین و درنده گرگ مثل هم واقعا   

دنیا هی   

 دستام با شههمی رو کوله بندای دوتا داشتم عادت پشتم انداختم کولمو

پریدم جوب از  بگیرم   

برم رو پیاده از تا   

 

برم کجا من برم؟؟حاال  

افتاد یادم زهرا مامان گردنبند یدفعه  

رو پیاده وسط شدم خشک  

بابا وای  

بیارم؟؟ گیر کجا از رو یارو کنم چیکار  



 

عه کشید گرفت پیشتیمو کوله یکی که میگرفت گریم داشت !!! 

 

کی دیگه تو هی ... 

وایییی ای  برگشتم که سر پشت به  

 

شدم دور ازش یکم و کشیدم کیفمو کیه دیگه تشن غول این  

زدم داد  

هستی؟؟ کی دیگه تو:یامور  

 

داری؟؟ نسبتی چه ارجمند با   

 !!!ارجمند؟؟؟

گفت که کردم نگاهش تعجب با   

  جهان

گفت که کردم نگاش تعجب با بازم  

شدی پیاده ماشینش از که یارو همین عههه  

جهانه مشاس پس !! 

 گفتم



هیچ:یامور  

اونه پیش گردنبندم افتاد یادم بعدش  

 

میشناسی؟ جهانو شما:یامور  

چجورم بلههه گفت مرموز یارو  

کیشی نگفتی  

کیشمیشی بگم خواستم  

خفه یارو عرض و طول به توجه با که  

 شدم

 

 

اووومممم:یامور  

میشناسمش آره  

داری؟؟ ارجمند آقای با نسبتی چه:یارو  

خونیشه دشمن انگار گفت فامیلیشو و اسم یجوری اولش: یامور  

آقاااا حاال  

 و کردم دراز دستمو گفت داشت کار هستم فامیالشون از من:یامور

 اشاره بود خیابون اونطرف که کوچیک پارک به اشارم انگشت با

بیاد تا بشینم اونجا  کردم  



 

؟؟بلدین شرکتشو آدرس شما اوووممم  

زدم مسخره لبخند یه و ازتون میشم ممنون اونجا برم بدین من به  

 

گفت یارو  

برسونم هم رو شما بیاین پیمانم و جهان کارمندای از من  

 تو جهان مرده اون آره دید دندونامو تموم احتماال که زدم لبخندی یه

پیمان گفت میزد حرف گوشی با داشت که ماشین  

 

وایستادم لحظه یه که شدم همقدم باهاش   

 راست بدونم کجا از نمیشناسم شمارو منکه ولی وای ای گفتم و

 میگین؟؟

میکنه نگاه ساله 5 دختربچه یه به داره انگار که کرد نگام یجوری  

 

میکنه مسخرم داره بده نشون که زد پوزخندی  

میرسونین منو که ممنون بریم باشه:گفتم  

 

... 

 



 

زهرامه مامان یادگاری گردنبند مهم من برای   

ونشستم کردم باز عقبو دره رسیدیم که ماشینش به  

دودی هاش شیشه و بود ای نقره پرشیای یه ماشینش  

انداخت راه ماشینو مرده  

 

 خوراکو و خورد که روزبه بود گرسنم و داشتم دستشویی دیشب از

بود کرده مار زهر برام   

دارم دردسر فقط که حاالم  

میرم شرکت یدمرس وقتی WC 

 

بود10:30 کردم نگاه ساعت به  

کار؟؟ سر میرفت ساعت این که بود کارمندی چه این کردم تعجب  

دیدم که بزنم یارو به حرفی خواستم   

میکنه نگاه منو مرموز آینه از  

 

پرسیدم باز  

دوره خیلی شرکت  



نههههه:گفت  

میزنه حرف اینجوری چرا این  

 

داشت نگه ماشینو یدفعه  

 رو دستگیره تا ماشین در طرف کشیدم خودمو رسیدیم دمکر فکر

 اونطرف داد هول منو کرد باز درو سریع دیگه غول یه که بکشم

بینیم و دهن جلوی گرفت سفیدو دستمال شد سوار  

   

کرد خفش دهنم تو که کشیدم جیغی  

و شدم حال بی ولی انداختم چنگ دستش به بلندم ناخنای با  

مردم من !! 

 

 

 جهان

 

 پارک پارکینگ تو و داخل بردم ماشینو و کردم باز درو ریموت با

 کردم



 و بود نون دستش یه تو که دیدم  اصغرو مش در شدن بسته از قبل

 حیاط  چون آورد باال من برای سالم عالمت به دیگشو دسته

بود بزرگ   

  

میرسید بزور صدا میزد دادم اگه   

دادم کونت سرمو جوابش در  

 

شدم خونه راهی کوفتع و خسته   

 که االن تا بشه خبری امینی از بود ممکن اینکه بخاطر

همچنان پیمان با کارمندا رفتن  بعد بود شب9ساعت   

بودیم منتظر  

 

 این  نمتونستم دیگه گذاشتم راهرو از کردم باز که رو خونه دره

کنم تحمل ولباسامو موها وضعیت  

 دیوارای و تختی رو و وسایل بیشتر رفتم اتاقم طرف به مستقیم

میداد آرامش بهم رنگا این منم خب بود توسی رنگ به اتاقم ... 

 

 میومدن که خانوم راحله و اصغر مش تا کندم تنم از وشلوار کت

شویی خشک بفرستتش...و نظافت واسه  



 

 یعنی بود ما عمارت سرایدار که میشد سالی10 اصغر مش

من سالگی23از  

 

 سن اینکه با میدادن انجام خانومش و خودش عمارتو ارایک بیشتر 

هستن پا رو و سرحال بازم ولی گذشته ازشون سالی و  

 

 قرار که دوش زیر آب تنظیم بعد رفتم اتاقم حموم طرف به لخت

 گرفتم

شد اروم بدنم  

 

 

_  تنه باال با همیشه من ولی بود پام شلوار و بودم اومده حموم از

و گرمایشی سیتمم  میگشتم خونه تو لخت ... 

بود پیشرفته خیلی عمارت  

 

تابستونه انگار بشی خونه  وارد زمستونم چله تو  

 



 جلوی مشکی چرم کاناپه رو بود سفید حوله یه موهام روی

بود پرتقال آب دستمم یه تو بودم کشیده دراز بزرگ تلوزیون  

 

امینیه پیش فکرم من ولی روشنه تلوزیون  

 

 رسیده پدرش از اونم به  پدرمه ماله همش ها دارایی و شرکت این

 بود

 

 ی همه و کرد نشسته باز خودشو سالگی55 در پدرم ولی

 خواهرام دوتا پیش رفتن مادرم با خودش و زد من نام به دارایششو

میکنن زندگی آلمان که  

میمونن ماهی چند و ایران میان عیدا هرسالم  

میزنم سر بهشون یکبار ماهی مامان اصرارای و زور به منم  

 بساط میفتن یجا که پیمان وبا شاده و شوخ خیلی پدرم من عکس بر

جنوب قطب میگن منم به بپاست شادیشون و خنده  

 

 بیشتر من و بود اخمو و جدی خیلی اونم هستم بزرگم پدر شبیه من

مامان و بابا تا بودم اون پیش  

تهمیف یادم حرفاش همیشه و شدم جدیتر من مرد وقتی  



 

نیست...و شرکت ماله ولی چیه سر امینی دشمنی نمیدونم  

داره کینه بزرگم پدر از اون  

 

.... 

 

 داشتم برش عسلی رو از خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا توهمین

بود پیمان  

بود کرده سیو بزمجه اسمشو  

دادم جواب  

بله:جهان  

ای؟ ایهپ خونت، شم چتر میخوام سالم،:پیمان  

 پایه نخیرررر مطلب، اصل سر میری سریع میاد خوشم:جهان

 نیستم

؟؟!بودی پایه کی تو:پیمان  

 

گفت که اومد دختری صدایی اونطرف از  

دیگه بیا پیشی  

میان االنه برو نازی:گفت پیمانم  



 بکنن کاری نمیتونن مدرک اون با توکلی و سامان درسته:جهان

هستی؟؟ گدرونیخوش بفکر موقعیت این تو چطور ولی  

 در باهاش خونم آوردمش فقط نیست خوشگدرونی نازی جون:پیمان

کنیم صحبت میز روی های گزینه مورد  

 

بیشعور بزمجه:جهان  

بفرستمممم؟؟؟؟ المیرارو:پیمان  

نخیر:جهان  

ها بلونده مو:پیمان  

صاحبش مبارکه:جهان  

میترسی عسل نیست؛از فازت انگار نه:پیمان  

پیمان نگو چرت:جهان  

 نیروهای کل با جونش بابی خونت بردی دختر بفهمه اگه خب:یمانپ

خونتن در جلوی منطقتون کالنتری  

 

خندید حرفش این به خودش  

زد صداش بازم دختره  

پس نمیای چرا پیی  

گفت من به رو پیمانم  



امشب مرادست شبه شبیست چه امشب  

 

 

بزمجه:جهان  

دمکر قطع گوشیو بعدش  

نمیدونم من میشه جدی کی این  

  

اومد در صدا به خونه وردی زنگ  

 

بود اصغر مش حتما شدم بلند  

سینیه دستش تو کردم باز درو  

و خشک آلو و کشک اش ... 

گفت گرفتم دستش از منم طرفم گرفتش بود  

 گرفتم هم تازه نون بود پخته آش خانوم راحله جان اقا:اصغر مش

کرده درست خودش ارماین بیارم شماهم برای گفت   

کردم بسنده ممنون یه به  

ورفت کرد نگاه بهم مهربون چشمای با اونم  

 



خونه آشپز تو خوری غذا میز رو گذاشتم رو سینی  

پیمانه حتما خورد زنگ دوباره گوشیم  

خورد زنگ دوباره ولی شد قطع که ندادم جواب   

میومد کاناپه رو از صداش   

 

بود ناشناس شماره داشتم برش  

کشیدم سبزو آیکون   

الو گفت یکی  

بله گفتم  

باید مهمه برات دختره این جون اگه اومد بحرف طرف  

بدی بهمون رو دارو سامان شرکت مدارک  

 

امینیه سامان آدمای از معلومه کیه؟؟ولی دختره  

 بندش پشت هم یا گفتم که آدرسی این میای مدارک با االن یا:طرف

اومد دخترونه جیغ و شلیک صدای  

 

... 
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 عوضی سامان اون به ندارم بازیاتو این حوصله یارو ببین:جهان

 و زدم قهقه بندش پشت و ببینه خواب تو مدارکو اون بگو هم

کردم قطع رو گوشی  

 

کشیده ای بچگانه نقشیه چه باز افتاده عقب سامان این نیست معلوم   

 

شماره همون از اومد گوشیم پیام صدای بعد ساعت نیم  

بزن سر یه تلگرامت به  

تلگرام تو رفتم و کشیدم پوفی کالفه  

داشتم ویدیویی پیام یه شماره همون از  

کردم بازش  

 میگفت و میکرد التماس بهشون که میومد دختری جیغای صدای

نمیشناسم رو یارو اون من بهتون گفتم دروغ  

 



شد گرفته دختره صورت رو فیلم  

این اینکه  

بود خوابیده من ماشین تو که بود دختره همون  

میکشید و بود گرفته موهاش از نبود معلوم صورتش که نفر یه  

بزن حرف میگفت و  

 

میگرفت فیلم هم ای دیگه نفر و  

 

 ... 
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 کتکش معلومه میومد خون دماغش از داد نشون رو دختره صورت

 زدن



 

گفت هق هق با  

گفتم کیال نمیشناسمش من بخدا  

بود مونده پیشش گردنبندم من  

 

 بیاد بگو میبنتت االن نگو دروغ  گفت و  دهنش تو زد سیلی مرده

بده نجاتت  

 

گفت دروبین به رو بود توش درد که صدایی با و بیحال دختره  

 

 گردنبندم دنبال فقط من بده نجات اینا دست از منو بیا خدا را تو

بودم اومده   

شد یهوشب حرف این گفتن از بعد  

 

شد تموم فیلم   

 

بود رفته یادم بکل رو دختره این  

جیبم  انداختم گردنبندوگرفتم اون آره   

 



پیمان زدم زنگ  

  گفتم

اومده پیش مشکلی خونه بیا  

کردم قطع بعدش  

میرسونه خودشو زود  میدونستم  

 

... 
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رفتیم بودن داده که آدرسی به تایی دو اومد پیمان وقتی  

 

بود متروکه جای یه تو قدیمی انبار یه آدرس  

گفت خوند چشماش از میشد که ترسی با پیمان  



 ما باشه خودشون از دختره چی؟اگه باشه نقشه اگه جهان:پیمان

چی؟؟ تلشون تو بیفتیم  

 

 تو اینجا  کردم فکر چیزا این ی همه به خودم من پیمان:جهان

نمیفته من برای اتفاقی بشین ماشین  

بشنوم هم اعتراضی هیچ میخوامن  

 

بزارم تنهات نمیتونم خراب کله  د: پیمان  

 

 پیمان تا کردم قفل ماشینو ریموت با پایین پریدم ماشین از:جهان

شه پیاده نتونه  

کنم باز در که ماشین شیشه رو میزد مشت با ولی  

 

خودمه کار مشکل این حل  

 

امینی سامان برات دارم  

 

 استفاده ازش لزوم موقع در تا بودم کرده قایم کمرم پشت رو کلتم

 کنم



 

دادم هول رو بزرگ زدیه زنگ در  

 

 وسط که دیدم رو دختره  بود بزرگ محوطه یه شدم که انبار وارد

بود پایین سرش و صندلی به بودنش بسته طناب با محوطه  

 

میومد بر سامان از فقط احمقانه  کار این بودم مطمعن سمتش رفتم  

نباشه چه باشه ودشونخ از دختره چه  

 

... 
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اومدی که بود مهم برات پس  

 



برگشتم طرفش به   

میکرد نگاه بهم حرص با  

آوردی؟؟ مدارکو:سامان  

 

مدارکی؟؟ چه:جهان  

 بد بشم روانی میشناسی که منو نکن سگ منو جهان ببین:سامان

 میبنی

 

طرفم گرفت رو بود دستش که ای اسلحه  

بلدی؟؟ باهاشم کردن کار گفتم و کردم اشاره اسلحه به:جهان  

 

گفت و زد هوایی تیر یه  

 

جورم چه آره:سامان  

کردن گریه کرد شروع و پرید جیغ با  دختره شلیک صدای با  

کردن دورمون سامان بادیگاردای از تعدادی  

 

 با و نداری فراری راه که میبینی  گفت و کرد اشاره اونا به:سامان

گفت چشمک یه : 



میرسم  حسابش به وقتش به  پیمانم  

گفت کشید جیغ دختره : 

 

 کنن ول منو بگو نداریم نسبتی هیچ باهم تو منو بگو بهشون:یامور

نمیکنن باور اینا میگم چی هر  

خداااا ای  

 

کردن گریه به کرد شروع بعدش  

 

... 
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هجریان این با ارتباط بی واقعا هم یا بود ماهری بازیگر دختره یا  

 

دختره به دستش توی کلت با سامان  

گفت و کرد اشاره  

 

میارم دخلشو یا میدی  مدارکو اون:سامان  

دختره طرف رفت و گرفت حرصش دید منو بیتفاوت قیافه وقتی  

 

 خونی گونه رو وار نوازش رو اسلحه و گرفت قرار سرش پشت

گفت و کشید دختر  

 

کردن وشگلترشمخ میبینم حاال خوشگلیه دختره میگفت کاوه:سامان  

گفت و دختره لبای رو کشید رو اسلحه لوله  

کنم حرومش گلوله یه الزمه فقط   

جهان؟بکنم؟؟ هان  

داره خبر کارات این از پدرت:جهان   

 

 خودم به من کارای گفت و کشید فریاد عصبی بصورت سامان

  مربوطه



گفتم منم  

 

 داشته فشنگ اسلحت کن چک قبلش فقط مایلی طور هر پس:جهان

اشهب  

 

بود بسته چشماشو و بود شده درهم درد از صورتش که دختره  

شد گرد چشماش من حرف این با    

گفت جیغ با و  

 

نمیشناسم رو یار این منو خدا رو تو نه   

گفت من به رو و  

نامردی،نامرددد خیلی  

صدایه که نکشید طولی  

اومد گلوله شلیک  

 

... 
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چخبره؟؟؟ اینجا  

 

صدا طرف به برگشتیم همه   

رسوند خودشو بزرگ امینی پس  

بود خودش کار هم هوایی تیر  

 

اومد ما طرف به زنان عصا  

میکردم نگاه پسر و پدر به پوزخند با  

 

گفت سامان به رو عصبی  

میکنی چیکار اینجا سامان:امینی  

 جانب به حق ولی بود پریده روش از رنگ پدرش دیدن با سامان

 گفت



 

میکنین؟ چیکار اینجا شما اباب:سامان  

میدم توضیح بهتون بعدن کار این مورد در  

 

 به بعدن مربوطه خودت به کارات که سر خیر پسره شو خفه:امینی

میرسم حسابت  

 من به شده منقبض فک و حرص با بود شکسته غرورش که سامان

میکرد نگاه  

  

گفت کنه حفظ خوشو خانی شکوه میکرد سعی که همچنان امینی  

 

برو اینجا از افرادت با سامان:امینی   

 که باال آورد دستشو بزرگ امینی که کنه اعتراض خواست سامان

باش ساکت یعنی  

 بسته روش رو دختره که صندلی به محکمی لگد باحرص سامان

 تا کرد اشاره بادیگارداش به و لعنتی  کشید فریاد و  زد بودن

برن دنبالش  

میلرزید ترس از داشت االنم کشید جیغ صندلی سقوط با  دختره  

 



... 
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گفت امینی که میکردم نگاه دختره شدیه شوکه صورت به داشتم  

 

کیه؟؟ دختره این:امینی  

کردم نگاه بهش حرفی هیچ بدون غرور با:جهان  

 

 اون با نفعته به ولی کرده چیکار من مغز بی پسره نمیدونم:امینی

نکنی ایجاد مشکلی براش داری پیشت که مدرکی   

 سر بازیش بچه سر بزار انداخته راه سامان که هم بازی این

چینی شرکت با قرارداد بستن تو شکستش  

بودی میدان پیروز تو که  

سامان نه طرفی من با تو  



ولی بده شکستت نتونه سامان شاید  

 

 بود گرفته نشونه منو باهاش که طور همان و باال آورد عصاشو

 گفت

 

 تعریف برات من کارای از پدربزرگت بترسی،شاید من از باید

زد شیطانی لبخند باشه کرده   

برگشت بود اومده که راهی همون از زنان عصا و برگشت  

 زیاد کثیفیه و نامرد آدم چه اینکه و بیرحمیش از بزرگم پدر آره

بود گفته  

گفتم لب زیر  

خرفت پیر:جهان  

که بردارم در سمت به قدمی خواستم  

 

... 
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کرد خودش متوجه منو گریش صدای با دختره  

 رو صندلی دستم یه با  بعد کردم نگاهش کمی رفتم سمتش به

 رو بود ریخته وسایلشم ها جعبه کنار بود افتاده کولشم کردم درست

 ...زمین

دیدم رو دختره که بار اولین  

 کرده فکرها موردش در پیشونیش رو زخم و چنگ جای بخاطر 

نبود سرش شالم بود خونی کامال صورتش االن ولی بودم  

 

گفتم و کردم باز پاش و دست از طنابارو  

 

 ندارم کاری باهات منم دادم نجاتت ولی هستی کی نمیدونم:جهان

نبینمت برم و دور دیگه  

ولی بود باز چشماش اینکه با  

نداد نشون واکنشی هیچ  

زدم داد  

گورتو اشوب میگم چی نمیشنوی:جهان  



کن کم  

داشتم فاصله باهاش قدم یه   

و سرش رو کشید رو بارونیش کال شد بلند سختی به  

باال دستشو درد با اومد طرفم به لرزون  

 پشتیم کوله گفت فقط و بزنه ضربه سینم به خونیش مشتای با تا برد

وایسته پا سر نتونست  و   

کردم حلقه دورش دستمو یه که زمین میفتاد داشت  

باشمش کرده بغل که ارانگ  

 

بود رفته هوش از  

کشدم ای کالفه پووووف  

... 
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برداشتم قدم ماشین سمت به  

 پیچیده دختره زانوهای دور رو دیگم دسته و کتف دور دستم یه

شونم انداختم مجبورن پشتیشم کوله و بودم   

 پس میاد خوشی عطر بویه میکردم احساس که صبح امروز 

بود دختر این منشعش   

خورد مشامم به سرد محمدی گل بویه کرد غش بغلم تو تا چون  

  

 پشت از که هایی ماهی عین  ماشین شیشه پشت از  که دیدم پیمانو

میکرد نگاه ما به میکنن بسته و باز دهنشو آکواریوم شیشه   

 

کردم باز ماشینو قفل بود دستم که ریموت با  

کیه؟؟ دیگه این گفت و شد پیاده پیمان  

گفت بود دیده پیمانم فیلمو چون  

 

آوردیش؟ خودت با چرا که؟؟چیشد؟ دخترس همون عه: پیمان  

گفتم منم  

کن باز عقبو دره نه با میشی خفه لحظه یه: جهان  

 



 مونده ماشین تو بود روزی چند که مشکیمو بارونی و کرد باز درو

انداختم رو دختره  برداشت رو بود  

ببنده درو گفتم یمانپ به صندلی رو  

دیدم که بشم ماشین سوار رفتم و  

 

 صورتش به دقت با داره و دختره رو انداخته منو بارونی پیمان

میکنه نگاه  

کشیدم و گرفتم کاپشنشو کاله پشت از و برگشتم دورباره   

گفتم و  

 زود باید شو سوار یاال احمق نیست چرونی چشم وقت االن:جهان

بریم اینجا از  

خوبه جام من کن رانندگی تو:پیمان  

 

گفتم و کشیدمش محکمتر ایندفعه  

 

بزمجه ببینم پایین بیا:جهان  

 

... 
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 یامور

 

 

 

 کردم باز که چشمامو شدم بیدار صورتم رویه چیزی شدن کشیده با

زده زل من به که سرمه باال مردی یه دیدم  

 

اومد در آخم نهمزما که شدم بلند و کشیدیم جیغی ترسیده  

 

ندارم باهات کاری امنه جات نترس نترس گفت مرده  

 

بودم خوابیده کاناپه یه رویه دیدم کردم دقت   

گفتم جیغام از ناشی گرفته صدای با   

 



کجاست؟؟ هستی؟اینجا کی دیگه تو:یامور  

میگفت که اومد میشد نزدیکتر انگار که آشنایی داد صدای  

کردی چیکارش بزمجه  

شد ظاهر آشپزخونه درگاه تو داص تصویر بعد  

جهان دزدیدن منو بخاطرش که بود مردهه همون  

کردن گریه کردم شروع دیدنش با  

 

 دستشو خواست و کنارم اومد میکرد تمیز صورتمو که مرده اون

گفت آرومی لحن با کشیدم دستمو زود که دستم رو بزاره  

 من منداری باهات کاری خوباییم آدم ما خوب دختر نترس:پیمان

داد نجاتت اومد که جهان ایشونم پیمانم  

 

 ترس و روحیه به ربطی بپرسم میخواستم که سوالی این میدونستم

 تا مردم خجالت از کنم تحمل نمیتونستم دیگه ولی نداشت االنم

بگم تونستم  

 

کجاست دستشویتون:یامور  

 ؟؟



 با و کرد نگاه بهم باز دهن با بود نشسته کنارم که مرده همون

داد نشون رو جهتی یه دستش  
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که بود ایستاده آشپزخونه جلوی جهان مرده اون  

آشپزخونه برگشت دوباره   

 

بود شیک ولی کوچیک خونه یه کردم نگاه اونور اینور به یکم   

 

 من سیدم میتر هم میکشیدم خجالت هم اومدم بیرون که دستشویی از

هخون یه تو جوون مرد دوتا با  

 اونارو منکه بود وحشتناک هم عواقبش به کردن فکر حتی

 نمیشناسم



 کتک کلی و دزدیدن منو ها ربا آدم اون که بود جهانه همین بخاطر

 و سرم رو بودم کشیده رو بارونی کاله بود خونی لباسم زدن

بودم کرده تمیز صورتمو  

  

 حال از شنیدم رو پچشون پچ صدای که برم کاناپه سمت به خواستم

داشت دید آشپزخونه به   

استیل و مشکی رنگ و بود بندی کابینت آشپزخونه  

 

 باهاش حاال میگفت پیمانه شنیدم که رفتم آشپزخونه در طرف به

 اینجا از باید شد  خشک من گلوی حرفش این میکنی؟؟با چیکار

  میرفتم

وایستادم آشپزخونه وردی تو  

 بوش چون نمیخورد  قهوه و صندلی رو بودن نشسته دوتاشون

ترک ناب قهوه میومد  

 یادآوریش با میکردم درست شاهرخم بابا برا من که همونا از

گرفت بغضم  

 

اومدی عه:گفت پیمان  

شدم قرمز شرم از ومن   

 



گفتم ولی برم نداشتم رو جایی درسته  

 

برم میخوام من  

بدین گردنبندمو و کوله  

 

... 
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گفت محکم و سرد صدای با جهان :   

 بیخوددد

دارم حرف باهات اینجا بیا  

گفتم و ایستادم همونجا ترسم از  



 تو خودت شماهم ندارم کاری باشما من بده وسایلمو نمیام:یامور

کنم گم گورمو گفتی انبار  

 

 حرص با و  پاشد که بودم کرده کالفش  زدنم حرف با که انگار

رسید بهم قدم چند با زود ولی کنم فرار خواستم ترسم از طرفم اومد  

کشیدم هینی و دیوار به چسبیدم  

 دست نبود سانتم 15 فاصلمون وایستاد روم به رو اومد  جهانه

دیوار رو سرم کنار گذاشت چپشو  

 

میکرد بیان رو کلمات حرص با ولی آروم  

بودم شده خیره بهش ترسیده و گرد چشمای با من و  

ندارم رو تو یایباز بچه حوصله من کوچولو سنجاب ببین:جهان   

 که نخورم بدرد آدمای با کردن تلف برای  اضافی وقت بعالوه

 اصالاا

صندلی اون رو میشینی میای آدم بچه مثل حاال   

؟؟؟ فهمیدی کردی اضافه باداد و  

 

فشردم هم به محکم چشمامو دادش با  



 حرف بدون من و صندلی طرف به کشید منو گرفت بازوم از

 نشستم

گرفت قرار مقابلم قهوه و کیک کاپ دیدم هک بود پایین سرم  

گفت مهربونی لحن با پیمان  کردم نگاه  

ای گرسنه حتما بخور:پیمان  

 کجام اینکه و ساعت از خوردن به کردم شروع تعارف بدون من و

نداشتم خبر  

سرم باالی بود ایستاده ها بازجو عین جهان   

 گفت

 

.... 
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میکردی؟؟ چیکار من ماشین تو و هستی کی  



  

 میخوردمش تندتند ریز گازای با داشتم و بود دستم که کیکی کاپ

زدم گره هم به دستامو و بشقاب تو گذاشتم رو  

زد داد جهان  

کریییی مگه  

 افتاد و پایین خورد سر چپم چشم از اشک قطره یه و کردم بغض

دستم رو  

 

زد صدا جهانو اسم پیمان   

 

 کافی فقط دردسر تو انداخته منو گرفته اللمونی نمیبنی مگه:جهان

 بندازه خونشو کنه نفلش بزنه احمق سامان دیربرسه امینی بود

من گردن  

 

گفت پیمان  

چیه اسمم که پرسید من از دلسوزانه بعد و باش آروم باشه  

 رومو میکنه نگاه منو داره خشن دیدم کردم نگاه جهان به

 بود نشسته دیگه صندلی رو دستم بغل که پیمان به و برگردوندم

کردم نگاه   



گفتم آروم  

 یامور

چیه؟ معنیش قشنگی اسم چه:پیمان  

گفت من به رو حرص بودبا رفته سر حوصلش که جهان  

 عمو برای بلدی که رو شعری حاال کوچولو دختر آفرین:جهان

ببینه بخون پیمان  

بزنم حرف من بزار یاهم اتاق تو برو یا جهان:پیمان   

سینک تو کوبید قهوشو کاپ و کشید یپوووف:جهان  

کن تعریف جون یامور خب: پیمان ! 

گفتم شدنمو دزدیده تا فرار قضیه جاها خیلی سانسور با منم    

 رو ساله5 بچه دختر یارو انگار کن نگاه خدا رو تو کن نگاه:جهان

دزدیده و زده گول  

گفتم گریه و داد با و شدم بلند و نیاوردم طاقت دیگه منم  

 میفهمی چی داری؟؟تو احساس مگه هان؟؟تو میفهمی چی تو:یامور

 دلت که کنه کاریت به مجبور ؟؟کسی چی یعنی بیکسی

 نازکتر مادرت و پدر که بخوری؟درحالی کتک روز نمیخواد؟؟هر

 شدن چی؟؟دزدیده دختر یه آوارگی و نگفتن؟؟فرار بهت گل از

شدن؟ترس شکنجه و غول نره چندتا توسط  

 



 نشستم و خوردم سر دیوار به دادم تکیه و رفتم بعق عقب گریه با

 زدم زار دل ته از و پوشوندم صورتمو دستام دوتا با ها کاشی رو

مادرم و پدر نبود برای آوارگیم و بدبختی  برای  

 

.... 
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 جهان

 

خان هاپو شد راحت خیالت بفرما:پیمان  

ساکت پیمان:جهان  

 

بزنم آتیش تا گرفتم فندکو و لبام بین گذاشتم مبرداشت سیگار نخ یه  

 



 هنوزم که سرش رو گذاشت دستشو رفت دختره طرف به پیمان

بود سرش کاله   

ایستاد راست  پرید جاش از دختره  

گفت من به رو عصبانیت با و  

بده گردنبندمو و کوله زود  

بیار وسایلشو یعنی کردم اشاره پیمان به  

گفتم رفت که پیمان  

بمونی باید امره یه این یعنی بمونی اینجا حتهصال:جهان  

نداره ربطی تو به گفت و زد عصبانی پورخند دختره  

 و دوشش رو انداخت گرفت رو کوله و رفت پیمان سمت به و

گفت و کرد دراز جلوش دستشو  

 گردنبند

بده یعنی کردم اشاره سرم با منم کرد من به نگاه یه پیمان  

 

 رو گذاشت رو میانی و اشاره انگشت تا دو گردنبند گرفتن از بعد

  شقیقش

رفت دوید تند و خان هاپو حافظ خدا گفت و  

 

میپوشوند دستاش با لبخندشو داشت دیدم کردم نگاه پیمان به  



گفتم رفتم بهش ای غره چشم  

مرررگ:جهان  

زد قهقه پیمان  

گفت پیمان شد کوبیده محکم که واحد در صدای شنیدن با  

فتر واقعا جهان: پیمان   

دیوونه دختره جهنم به:جهان  
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 اسمش معنی نگفت الاقل شیطونه خیلی ولی...داره گناه:پیمان

 چیه؟؟

کردم نگاهش حرص با  

 اگه مطمعنم من چی بیاره سرش بالیی سامان دوباره اگه:پیمان

 تو که فرداست پس فردا میکنه پیداش عوضی اون بگرده همینطور



 اون که تو جهان شد پیدا جا فالن در دختری جسد میخونیم اینترنت

میشناسی آشغالو حرومزاده  

 

 میاد خودش نترس تو میزنی حرف چقدر پیمان دههههه:جهان

بدین پناه من به که میکنه التماس  

 سر اونجا از یدفعه چجوری  امینی خان فرهاد نمیدونم منکه:پیمان

 ای هنقش چه دختره این بود؟؟برای تو جهان؟؟کار هان...آورد در

بی دختره جهان؟؟معلومه داری ... 

 

 پرت و چرت خیلی تازگیا کنم خفت یا میشی خفه پیمان:جهان

 میگی

 

نزد وحرفی موند مات همونطور  

 

 پیمانه ماله که بود شیک ولی ساده آپارتمان یه اینجا اتاق، رفتم

 هاوسش پنت تو میبره دختراشو دوست خودش کوچیکه خیلی

میخونم دلشو ته چشماش از من هگرفت اینجارو چرا میدونم  

 

 داییش پسر دست از گفت االنم دانشجوه اینجا بود گفته من به دختره

 فراریه



 

 و میکرد برام کارا خیلی که کارمندام  از یکی سیاوش زدم زنگ

داد جواب نخورده اول بوق میومد گیرش هم خوبی پول عوض در  

 

آقا بله:سیاوش  

چیشد؟؟:جهان  

ساندویچی یه تو رفت آقا دنبالشم: سیاوش . 

 

 قبلش بده انجام مناسب موقعیت یه تو گفتمو که کاری باشه:جهان

بفرست لوکیش و بده پیام بهم  

کنه شک  اینکه بدون بده انجام تمیز همیشه مثل گفتمو که کاری و  

چشم آقا چشم:سیاوش  

کردم قطع رو گوشی  

حال تو رفتم   

 پیش ی لحظه ندچ که همون توسی کاناپه رو که دیدم رو پیمان

 تخمه و میکرد نگاه فوتبال بود نشسته بود کشیده دراز روش دختره

 میشکست

 

... 
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کردم نگاهش اخم با و سرش باال رفتم  

وایستادم سرش باال نمیدونه انگار که میکرد رفتار جوری  

شد باز نیشش و کرد نگاه من به باالخره  

وایستادی؟؟ من سر باال شمر عین چیه هان:پیمان  

رویی پر خیلی:جهان  

بابا بزن جدید حرف یه:پیمان  

پاشو لش تن پاشو:جهان   

 شو باخبر یجوری برو  زود ساالریه یامور اسمش گفت دختره

داره واقعیت گفت  ما برا که ای قصه  

 

گفت و جاش سر نشست راست  



جهاااااان:پیمان  

کوووفتتت:جهان  

 گشتم دختر تا هزار با منکه نمیگفتن دروغ چشما اون جهان:پیمان

  انقدر کارت یعنی عسلی علیل که تو نه میدونم بهتر گردوندم و

نا دختره این با که داشت ارزش ... 

 جا این بیشین نه نه یا میشی گم چشمام جلوی از االن یا پیمان:جهان

برم باید دارم کار من  

 من با راتکا از و شدی مرموز روزا این چرا ببر منم کجا:پیمان

برات شدم غریبه انقدر من یعنی نمیزنی حرف  

 

فعال بکن گفتمو که کاری نگو چرت لطفا:جهان  

 در از بود انداخته دختره اون رویه پیمان که بارونیم برداشتن با

شدم خارج  

بود مونده بارونیم رو عطرش  

 

 انجام رو کار باید که اونجایی لوکیشن کردم نگاه سیاوش پیام به

بود فرستاده رامب میداد  

 

بشه گرفته بیگناه آدم یه جون من بخاطر بزارم نمیتونستم  



میریخت که اشکایی اون یا بود نقشه طبق زخما اون یعنی  

بودم دیده خیلی عوضی ادم عمرم تو چون  

کنم باور رو دختره مظلوم ظاهر نمیتونستم  

 که بودیم جایی یه تو سیاوش نداره حرف کارت رسیدم باالخره

نبود هیشکی اصال   

ها شده آواره واقعا دختره این  

خورد زنگ گوشیم طرفشون برم اینکه از قبل  

اومد بحرف اون نگفته هیچی من کردم وصل تماسو بود بزمجه  

 دایی پسر یه راسته حرفاش همه نمیگفته  دروغ دختره جهان:پیمان

 از داره هم دایی زن یه کرده فوت پیش ماه7داییشم عوضی داره

عفریته بلندای شاسی اون  

جهان چیه میدونی مهمتر همه از   

 فرهاد خونده پسر شده بهادری کیه؟؟روزبه میدونی داییش پسر

 امینی

سامان برادر  

 ادامه بود معلوم  صداش از حرفا این از بعد که بغضی با و 

بشه مهیا مثل یامورم نزار دادجهان  

 

بودم فهمیده  فهمیدنیارو دیگه  



 کولشو و میکشید جیغ که  دختره متس به رفتم و کردم قطع

سیاوش به میکوبوند  

کمک کمک عوضی کن ولم:یامور  

 

میکنی چیکار داری یابو هی:جهان  

زد هقی من دیدن با دختره   

کرد تقال بیشتر و  
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مشکشه دم اشکش که اینم  

 

منه سهم پس کردم پیداش زودتر خودم چه تو به: سیاوش  

من سمت اومد دختره که شد شل دستاش  بردم ورشی طرفش به  



سیاوش صورت رو زدم مشت یه  

اومد در آخش که  

زدم داد دختره به رو  

ماشین تو برو میکنی نگاه چیو وایستادی یابو عین:جهان   

 سوار و ماشین طرف به دوید و اومد خودش به ولی کرد مکث یکم

 شد

گفتم و شدم الویزگ  سیاوش با نمیشنوه صدامونو شدم مطمعن وقتی  

 جلوه عادی بزار بزن مشت یه الاقل توهم زدم محکم شرمنده:جهان

 خط هم برای داریم میکرد فکر میدید مارو دور از کی هر بده

میکنیم دعوا و میکشیم ونشون   

نه آقا نه:سیاوش  

بزززن گفتم حرص با و  زدم سیاوش شکم به مشت یه دوباره  

 

نمچو به کوبوند محکم مشت به اونم ... 

**************** 

 

 لبم گوشه بودم گذاشته رو کاغذی دستمال و ماشین تو  بودم نشسته

 گرفته بغل کسشو عزیزترین انگار که هم دختره بود شده زخمی که

میکرد گریه و میچلوند بغلش تو پشتیشو کوله  



 

نکن گریه:جهان  

گفتم داد با میکرد گریه بازم ولی  

مینمیفه نکن گریه میگم د:جهان  

 

گرفت چشماشو اشک بارونیش آستینای با  

 

میرفتی داشتی کجا:جهان  

گفت آرومی صدای با  

جا هیچ: یامور  

نداری رو جایی مگه: جهان  

گفت و داد تکون طرفین به سرشو  

جا هیچ: یامور  

آوردی در بازی غد نرو گفتم چرا پس:جهان  

داد جواب بغض با  

 دست از من سممیشنا رو شما مگه میوندم باید کجا من:یامور

 که آشغالی اون عوضی روزبه دست از کردم فرار تو همجنس

 داد انجام چشمم جلوی کاری کثافت تا هزار آورد سرم بال هزار



 فرار که کنه درازی دست  بهم میخواست میخواست آخرم این

 کردمممم

 

گرفت بغل کیفشو دوباره لرزیدو چونش حرفا این گفتن از بعد . 

 پیمان قول به که اخمایی اون از رفت هم تو اماخم حرفاش شنیدن با

بشه باز خودش تا کنیم صبر سال یه  باید  

 

کردم روشن رو ماشین  

گفت ای گرفته صدایه با دختره  

 

میبری کجا منو:یامور  

 االنم نکن یکی ناموس بی اون با مارو امنه ما پیش جات:جهان

میزنیم حرف بعدن کن استراحت  

ودمخ خونه سمت به کردم حرکت  

 

... 
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 یامور

 

 پیمان ماله آپارتمانه اون خودش خونه آورده منو گفت فقط جهان

 بوده

 

 خیلی ها خونه اینجور از من بود بزرگ خیلی عمارت یه خونش

بود عمارت این مثل پدربزرگم خونه دیدم  

 راه من از جلوتر بود دستش که من پشتی کوله با جهان االنم

میرفتم اوردک جوجه عین سرش پشت خجالت با بنده و میرفت  

 

 با و کرد باز درو زودتر مرد پیر یه وردی درب جلوی رسید تا

گفت بهش جهان کرد نگاه من به تعجب  

 

داریم مهمون اصغر مش سالم:جهان  

گفت ای پدرانه لحن با اونم سالم گفتم  

 



 خداست حبیب مهمون جان بابا اومدی خوش سالم: اصغر مش

 خودش کرده آماده ناهار خانوم راحله داره سوز هوا تو اینبی

برم؟؟ من ندارین کاری اگه باغ ته خونه رفت میکرد درد زانوش  

ممنون مشدی نه:جهان  

 

 کوه این میزنه حرف  این با چجوری بیچاره مرد ،پیر سرد چه اه

چجوری؟ یخ  

 

گفت و برگشت دوباره ولی شد دور ما از قدم چند مشدی  

اینجاست پیمانم اقا کنم فراموش بود نزدیک پسرم آه:اصغر مش  

رفت و کرد خداحافظی  حرف این گفتن بعد مشدی  

 بوی خورد صورتم به مطبوعی و گرم هوای  شدیم که خونه وارد

 بود گشنم بازم بودم خورده ساندویج یه اینکه با میومد سبزیم قورمه

ایستادم  در جلوی دادم قورت دهنمو آب  

 مبالی رو انداخت رو پشتی کوله من به توجه بی جهان ولی

بنفش سلطنتی   

 پیدا باال طبقه به متصل پله راه از کلش و سر که زد صدا پیمانو و

بود دوبلکس خونشون کنم فکر شد  

آوردی سر مگه چیه هان:پیمان  

 



 تلپ زودی برسه نمیدی اجازه صاحبخونه به اومدی؟ کی تو:جهان

اینجا میشی  

خودمه خونه:پیمان   

 

 پوزخندی و انداخت نگاهی یه من به و نگفت چیزی دیگه جهان

باال طبقه رفت و زد تنه پیمان به کرد نثارم  

گفت من به رو پیمان  

 که میکشی خجالت دیگه،نگو تو بیا وایستادی اونجا چرا:پیمان

دیدم شیطونتو رویه  

معذبم یکم:یامور  

هست؟؟ چی گفتی که اینی حرفا چه اوه:پیمان  
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 بی و ادب بی یخو اونیکی  خودمونی و مهربون اینهمه این

 برام بجاش باشم راحت که کنه تعارف یه منو نکرد اعصاب

بیشعور پسره میزنه پوزخند  

 

وایستادی اونجا هنوز که تو:پیمان   

 

 و پایین انداختم دوباره سرمو و نشستم اولی مبل روی کردم حرکت

 دستامو

پاهام رو گذاشتم  

 داد دست بهم بودن کالس مبصر حس نشستی اینجوری چرا:پیمان

 رو نشست اومد کردم نگاه بهش مینویسه خوبها و بدها داره که

 بروم

 

گفت آرومتر و کنم باور بازیتو زبون بی این داری انتظار: پیمان   

 ولی بره و خان هاپو بگه جنوب قطب جهان به من بعغیر کسی

 زبل رو و داره شیر دل یعنی برگرده خان هاپو خوده با دوباره

کرده کم خانو  

 

 رو لختی زن مجسمه که انداختم نگاه راستم سمت به خیرش نگاه با

  دیدم



کرد نگاه زمینو کف فقط اینجا باید انگار کردم غلطی چه وای  

میکنه نگاه منو باز نیش با داره دیدم که کردم نگاه پیمان به دوباره   

 

 بندش پشت و کرد برخورد صورتش با سیاه توده یه یدفعه که

جهان صدای  

خشکشویی ببر رو پالتو این  

 

جهاااان عهههه:پیمان  

زهرمار:جهان  

لطفا بزار احترام من به داریما مهمون مثال:پیمان  

من طرف برگردوند صورتشو و گفت ایشی بعد  

میبرم بعدن  بچاااق قلیون یه حاال جهان:پیمان  

شده خونی کردمش نگاه باشه تمیز شب ات باشم گفته خالصه:جهان  

 

انداخته تیکه من به فهمیدم گفت اینو تا  

 موذی عسل هدیه مگه میریزم روش وایتکسم یه بهتر چه:پیمان

 نیست

پیمااان:جهان  

گفت من به رو و  



 به جارو همه دربیار کثیفو لباسای این برو حمومی یه پاشو توهم

کشیدی گند  

 

گرفت بغضم و شدم ناراحت من فهمید که پیمان  

شد گرد چشمام که داد بهش بیتربیتی فش لب زیر  

حقشه گفت و زد چشمک یه  

 

سنگدل حقشه که بله  
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کجاست ببینم نکردم نگاه جهان به   

گفتم پیمان به رو و  

نیاوردم چیز خودم با من من:یامور  



تمیزن نباش نگران هست حوله یا چیه؟؟لیف چیز:پیمان  

 

نه نه:یامور   

باش راحت:پیمان  

  ارزشمو با چیزای فقط بردارم لباس نتونستم کردم فرار وقتی:یامور

 برداشتم

 

 از فعال نکش خجالت چیزا این برای عزیزم نداره عیب:پیمان

میخریم فرصت سر بپوش بانو مهین لباسای  

 

نکردم نگاه صورتش به دیگه  

 بود شیک و بزرگ لیخی اونجاهم داشت قرار باال طبقه تو حموم

سلطنتی چیز همه  

برات بیارم لباس و حوله تا وایستا اینجا گفت بهم  

 به دستم داد لباسارو وقتی بود پایین سرش اومد دقیقه ده بعد رفت

گفت نکرد نگاه صورتم  

 گیر نتونستم هم لباسا اون از اون از حوله اینم لباسا این بگیر:پیمان

 بیارم

 



 چیه منظورش که افتاد  دوزاریم تازه من و رفت سریع گفت اینو تا

شدم حموم وارد سریع و کشیدم هینی  

 همچین بودم شناخته پیمان از من لحظه این تا که شخصیتی اون با

بود بعید ازش خجالتی  

*************** 

 سبکی احساس حموم از بعد بود زخم و کبودی از پر بدنم کل

 لی شلوار یه نبود نم سن ومناسب بود گشاد هم لباسا و میکردم

 یه با نوه فهمیدم بود وصل بهش که اتیکتی رو از که بود گشاد

شده استفاده بود معلوم که مشکی ای قهواه سارافون  

معذبم روسری بدون بود فهمیده کجا از پیمان روسری یه روشم  

 نفر اولین اونجا رفتم میومد آشپزخونه از صداشون پایین طبقه رفتم

میخوردن غذا داشتن نداد نشون العملی عکس دید منو جهان  

نبودگفت پیشش دقیقه چند خجالت از خبری که پیمان  

 لباس کردن ست استاد میگن من به خودم به آفرین یعنی به به:پیمان

تو؟ بودی کی مانکن میاد بهت پیمان،چقدرم آقا کرده چیکار ببین  

بزمجه:جهان  

 ما ادب تو دیگه دهشرمن بخور غذاتو بشین بیا خوب دختر بیا:پیمان

یوخدی مهمونوازی دوتا * 

 

... 



* نیستش معنای به ترکی کلمه  

 

 [16.08.19 03:27] 

54 

 

 

 

 

 غذا برام پیمان نشستم صندلی رو رفتم زیر سربه و آروم قدمای با

 دیدم زدم دید چشمی زیر خوردن به کردم شروع آروم من و کشید

 برام خوشمزه زیسب قورمه این خوردن و نمیکنن نگاه من به اصال

محشره دستپختش هست هرکی خانوم راحله شد راحت  

گفت جهان که خوردم دوغ قلپ یه  

داریم حرف باهم غذا بعد:جهان  

بخوریم زودتر غذامونو پس باشه:پیمان  

گفت پیمان روبه  

شرکت میبرین تشریف شما:جهان  

گفت ای وارفته صورت با پیمان  

دارم حرفایی یه نمم درضمن میرم فردا گذشت امروز از دیگه  



بگو فردا هم حرفاتو شرکت میری تو:جهان   

 از هی که هستن رفیقی جور چه اینا نمیدونم نزد حرفی دیگه پیمان

میان در هم خجالت  

 کردن تموم از بعد گفت منم به و سالن تو رفت و شد بلند جهان

پیشش برم غذام   

 و نکنه درد دستت گفتم پیمان به و شده تموم غذام که گفتم منم

گفت داد با پیمان رفتم دنبالش  

باشم گفته نمیشورما ظرفارو من نوکرتم من مگه جهان آهای:پیمان  

 

زدن غر لب زیر کرد شروع بازم و   

 بزرگ خیلی تلوزیون یه بروش رو که ای دیگه مبل رویه جهان

بشینم روش روبه منم کرد اشاره دست با نشست داشت قرار   

 پایه رویه بود انداخته پاشو و مبل تیپش رو بود گذاشته  دستشو

 دیگش

 

بود مغرورانه نشستنشم طرز  

خب:جهان  

گفت که کردم نگاه بهش  



 خودت به دیگه چیزای و هستی کی کن تعریف تر دقیق:جهان

بشه مربوط   

 ساالری یامور یامورم من گفتم باالخره و کردم من من یکم:یامور

سازی... و یخچال کارخانه صاحب بود ساالری شاهرخ پدرم اسم   

 جونشونو تصادف تو پیش سال3 مادرم و پدر بودم فرزند تک من

موندم تنها من و دادن دست از  

 بعد  مرد و کرد قلبی سکته ای یدفعه اونم که داشتم پیر دایی یه 

 اصلی رویه و کردن اذیت منو خیلی مادرش و پسرداییم مرگش از

 ارث من به پدرم از که ثروتی دادن،میخواستن نشون خودشونو

 کارای نبودن درستی آدمای اونا بیارن در چنگم از رو رسیده

 که شنیدم هم آخر روزای این سیمین داییم زن حتی میکردن خالفی

کرده ازدواجم  

کرد ظلم بهم خیلی روزبه  

 منو خیلی روانیه مریض یه اون  نامرده و عوضی خیلی روزبه

میزد کتک  

  

اشکه پره صورتم دیدم که اومدم مخود به حرفا این گفتن از بعد  

نداری؟ رو هیشکی اصال یعنی:جهان  

 هیچوقت من که آمریکان تو دارم ناتنی عمه و عمو یه چرا:یامور

 25 از عکسی فقط و دارم ازشون نشونی و آدرسی نه و ندیدمشون

دادن نشون بهم رو پیش سال  



بری؟ کجا میخواستی پس:جهان  

 گریه با و کنم چیکار نمیدونستم ولی داشتم پول و طال یکم:یامور

کنم چیکار باید  نمیدونم االنم من گفتم  

میکنم کمک بهت من:جهان  

 نگاه سرد و  خشک بودم زده حرفارو این من زمانیکه طول در

 دلسوزانه نگاه یه یا بده دلداری منو که جمله یه از دریغ بود کرده

دمشنی درست من یعنی کنم کمک بهت میخوام میگه هم حاال  
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بهتون میدم دارم طال و پول یکم خودم من:یامور  

بشه تموم حرفم باش منتظر:جهان   

 بخاطر البته صد و من بخاطر یجورایی چون میکنم کمک بهت من

 دنبالته،سامان روزبه مثل یکی و افتادی دردسر تو خودت حماقت

کشید اسلحه روت که روانی مردک همون   

روزبه دوتا یعنی گفتم و شد ترس از پر وجودم مامت:یامور  



اومد پیمان صدای که کردن گریه به کردم شروع و  

خان هاپو کرد گریه که کردی چیکارش باز:پیمان  

 داره کفی نارنجی دستکشای با بسته پیشبند دیدم کردم نگاه بهش

میکنه نگاه منو  

برسی کارت به بهتره تو:جهان   

 زنونه صدای با شد بیخیال نمیزنه حرفی شبه جهان فهمید که پیمان

 هام بچه بخاطر و دارم دوستت که حیف جهان حیف: گفت ای

بسازم و بسوزم پات به مجبورم  

 طرز و صداش بخاطر یهو بود صورتم رو که اشکایی اون با من

 بر که همونطور دوباره کرد نگاهم مهربون که گرفت خندم بیانش

 دختر یه با نشسته االنم گفت ای زنونه صدای با آشپزخونه میگشت

مرد بگیره ازت منو حق خدا میالسه خوشتیپ و خوشگل  

 وکوله شدم بلند بخرم لباس باید افتاد یادم گفت خوشتیپو کلمه تا

 و کردم بازش برداشتم رو بود بنفشه مبل رویه هنوز که پشتیم

آوردم در طالمو جعبه  

 بودم کرده قایم لمکو مخفی جیب تو که پول یکم و میز رو گذاشتم

گفتم و گذاشتم میز رو اونم و درآوردم رو  

پول یکم اینم منه های طال اینا:یامور   

 

گفتم که کرد نگاه من به  



خودمه ماله بخدا:یامور  

گفت حرص با  

 میکنم کمکت یعنی میکنم کمکت گفتم وقتی کن جمع اینارو: جهان

کن جمع اینارو  

 طالهامو جعبه اومد بود شده تموم کاراش کنم فکر اومد پیمانم

گفت زنونه  و برداشت  

 هیچی اینکه گفت و کرد اشاره جهان داری؟به چی طال ببینم:پیمان

خواهر نمیخره برام  

پله راه سمت رفت و شد بلند جاش از جهان  

 اون از بایکی ضمن در نکن فراموش رو شرکت پیمان:جهان

بخر لباس دختره برا برو دختراتم دوست  

باال رفت ها پله از حرفا این گفتن بعد  

 پیمان که کردیم نگاه بهم و گرفتیم چشم ازش همزمان پیمان و من

گزیدم لبمو و کشیدم هینی که گفت بیتربیتی فحش یه بازم   

بیتربیتی خیلی:یامور  

حقشه ولی میدونم:پیمان  

 کارای زنشه هم خاله عمارته،راحله سرایدار اصغر مش یامور

خودش برا مدیره یجوری میده انجام پختنو غذا و خونه ... 

چنده؟ سایزت راستی:پیمان  



گفت من خجالت بخاطر دستپاچه دید که گردمو چشمای  

میگم چیزو سایزه عه عه:پیمان  

گفت که شد تر گرد چشمام بازم  

 سایز رومیناست مثل هیکلت وگرنه میگم شلوارو و مانتو عهههه

 شرم از یگهد گفت اینو تا بشم مطمعن میخوام میدونم که اونو

گفت و شد بلند دستپاچه که میومد در حدقه از داشت چشمام   

رفتم من ... 

بکنم استراحت کجا باید من حاال ... 

.... 
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 جهان

 

 کجا به امینیا بازیای این آخر نمیدونم بود مشغول خیلی فکرم

دادم قول بزرگ پدر به چون نمیخورم شکست من ولی میرسه  

 



 خانوم راحله صدای شدم بیدار اتاقم در به ای تقه با که بود عصر

پایین میرم گفتم بهش منم کرده آماده عصرونه برام میگفت که اومد  

 

 با خانوم راحله و خوابیده مبل رو دختره دیدم شدم که سالن وارد

 بیدار دیگه یکم مامان گفت دختره که میزنه صداش نوازش و ناز

لطفااا میشم  

 

 رو روسری مبل رو نشست راست باشه اومده خودش به رانگا که

میکرد نگاه خانوم راحله و من به تعجب با و بود شده کج سرش    

 خانومم راحله بعد مین5 که آشپزخونه رفتم و نموندم منتظر دیگه

گفتم بهش رو میزد لنگ یکم و  اومد  

میکنه درد زانوت میگفت اصغر مش خانوم راحله:جهان   

آقا بله داد جواب ناراحتی با خانوم راحله  

بری پایین و باال هی هارو پله نیست الزم دیگه:جهان   

گفتم که کرد نگاهم ترس با  

 یکم تا میکنیم وصلش عمارت همه به و اینجا میزارم تلفن یه:جهان

باشه راحتر کارات  

پسرم ممنون گفت و زد مادرانه لبخند  

زمی روی گذاشت خودشو پخت دست کیک و چای بعدش  



 که پزشکی جدید دستگاه مورد در ای مقاله و میخورم چایی داشتم

که میکردم مطالعه رو بود شده اختراع کبد سرطان برای   

بدم عصرونه بهت بشین اینجا بیا دخترم سالم:خانوم راحله  

چشم خاتون سالم:یامور  

خاتون؟؟:خانوم راحله  

میزدم صدا خاتون بزرگمو مادر من آره: یامور  

 خوشم منم راحتی طور هر جان مادر باشه:ومخان راحله

چیه؟؟ اسمت اومد،راستی  

باران معنای به یامور:یامور  

 معنی داشت دوست خیلی  خالی پیمان جای زدم پوزخندی دلم تو

بدونه رو دختره این  

گذاشته اسمتو کی قشنگی اسم چه:خانوم راحله  

گفت و شد ناراحت یکم یامور صورت  

  مادرم

اومده پسرشون که زد صدا خانومو راحله حیاط از اصغر مش  

 ولی ندارن زیادی سواد و کشیدن سختی خودشون مادر پدر این

 و کردن عروسی و معلمن دختراش که دارن پسر یه و دختر دوتا

میخوند پزشکی  تبریز تو  پسرشونم  

 



کجاست؟؟؟ اتاقم نگفتین من به شما:یامور  

نمیکرد نگاه صورتم به  

کنن آماده میگم هست اتاق هی پله راه زیر:جهان  

بزنم شرکت به سر یه تا شدم بلند  

میکرد رسیدگی کارا به خوب ولی بود طبع شوخ این با پیمان  

*************** 

 بود داده تکیه دستشو یه دیدم پیمانو که میرفتم اتاقم سمت به داشتم

 شرکت فرم لباس که دختر یه با و بود شده خم یکم و صندلی به

 به پشتش السید می خودش قول به داشت غلیظی آرایش و بود تنش

 برگشت باز نیش با که زدم شونش به پشت از سمتش رفتم بود من

گفتم آهسته   

 کردم نگاه دختره به کرد نگاه من به خورده جا     ببند: جهان

بود ترسیده  

 اومدین مگه چیه آرایش این میکنین چیکار اینجا شما:جهان

 عروسی

 

گفت ترسیده و مضطرب دختره   

ارجمند آقای بخدا  

جهان:پیمان      اخراج:جهان       



اخراج گفتم: جهان   

نداشتم نیاز ادمایی همچین به شرکتم تو من اتاقم سمت رفتم و  

 

.... 
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شد وارد زدن در بدون پیمان که میزم پشت نشستم  

چی؟؟ یعنی کارا این:پیمان  

گفت که نزدم حرفی  

هستما تو با جهان هی:پیمان  

کردی؟؟ اخراج رو دختره چرا  

 کارمندام باید که گذاشتم قانونایی یه منم،و شرکت رئیس:جهان

کنن اجراش   



کرده نقض بیشترشو خانوم این که  

 

شد اخراج من بخاطر اون ولی:پیمان  

 دیگه کارای خیلی و میجنبه گوشش و سر خانوم این نخیررر:جهان

بدونی تو نیست الزم که  

هااااان گفت تعجب با پیمان !!! 

 چی بخری لباس دختره واسه بری نبود قرار مگه....زهرمار:جهان

 شد؟؟

 

بیاد گفتم رومینا به میرم، حاال: پیمان  

 

نمیشد آدم اینکه رسیدم کارام به و دادم تکون براش سری  

 

************* 

 دمبو نشسته بود نشده خبری پیمان از هنوز و بود شب 11ساعت

میکردم تماشا تلوزیون و مبل رو  

بودن آشپزخونه تو وپسرش خانوم راحله با هم دختره  

 



 رفتم رسید گوشم به دختره صدای که بخوابم بگیرم برم شدم بلند

 حسین امیر پسرش و خانوم راحله با  دیدم آشپزخونه نزدیک

میکنن پاک سبزی دارن نشستن  

 پزشکی تبریز وقتی و بود جنمی با و خوب پسر خیلی حسین امیر

 حرفی مادرش پدر به ولی کنم پیدا کار براش اونجا گفت شد قبول

 دارن اونا که بمونن باور این در خانوم راحله و اصغر مش و نزنم

میدن تحصیلشو خرج  

 

 نتونستم ولی شدم قبول پزشکی دندون و خوندم تجربی من:یامور

 برم

 

گفت بلند صدای و ناراحتی با حسین امیر  

بخونین؟؟ نتونستین که شد باعث چی حیف چه عه:حسینامیر  

بماند نیست مهم:یامور  

موضوع این آخه:حسین امیر ... 

 بگه نمیتونه که داره دلیلی جان یامور شاید پسرم:خانوم راحله

 هم شما جان بیام،یامور منم تا خونه برو ندی ادامه شماهم بهتره

مادر کردیم آماده که اتاقتو بخواب دیگه برو  

 



 باال برم ها پله از خواستم شدم دور اونجا از شنیدم حرفارو این تا

داخل اومد دستش  تو های کیسه با وپیمان شد باز ورودی در که   

لعنت جهان بهت لعنت آه:پیمان  

زد داد میکردم نگاهش پوزخند با سینه به دست همینطور  

شدم تلف که بهم برسونین آب چیکه یه خانوم راحله: پیمان  

 حال تا دختره ولی بیرون اومدن آشپزخونه از تاشونم سه داشص با

برگشت آب لیوان یه با و آشپزخونه تو برگشت دید رو پیمان  

 منم از و میبنن همو فردا گفت و داد دست پیمان با اومد حسینم امیر

رفت باهاش خانومم راحله کرد خداحافظی  

کشید سر رو آب لیوان پیمان  

 یه با بکنم غلط دیگه من یعنی شدم کهال  یاموری آخیش: پیمان

رومینا الخصوص علی خرید برم دختر  

منه بخاطر همش ببخشید وای:یامور  

 دور دو  میرفتیم که پاساژی هر احمقمه،یعنی خوده تقصیره: پیمان

 برداشت رو خرید های کیسه میگردوند،دختره پاساژ همون تو منو

 خریدم طناز واسه بمونه بزار رو مشکیه کیسه اون گفت پیمان که

بیاد خوشت خریدا از امیدوارم و  

 

 رفت و کرد تشکر پیمان از و داد بهش رو کیسه تعجب با دختره

نشنید جوابی که گفت بخیر شب منم به پایین سر با اتاقش  



آره مشکی کیسه:گفتم پیمان به رو  

آرههههه گفت و زد چشمک یه  
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 میکردن آماده رو صبحانه میز دختره با که رهمونطو خانوم راحله

 گفت

 

بگمم؟؟ خواستم آقا:خانوم راحله  

باشین راحت:جهان !! 

 اینجاست ای هفته یه حسینم امیر که حاال بگم خواستم: خانوم راحله

 گفته مریضه خواهرم هم زیارت هم مشهد بریم ما بدین اجازه اگه

ببینه مارو بریم  

 



 روسریش گوشه با که چکید شمشچ از اشک حرف این  گفتن با

کرد پاکش  

 من به منتظر و دوتاشون بشینه صندلی رو تا کرد کمکش دختره

دوختن چشم  

برین میتونین:جهان  

بشی بخیر پسرم،عاقبت بده خیرت خدا:خانوم راحله   

 راحله که داشتم مهمی جلسه شرکت برم شم حاضر تا شدم بلند

صبحونه پس پسرم:گفت خانوم  

برم باید رمندا میل:جهان  

بیرون اومدم آشپزخونه از بهشون کردن نگاه بدون و ... 

 

 بهم کارمندا ی همه شدم شرکت وارد تمیز و شیک همیشه مثل

میدادم تکون سرمو فقط من و میدادن سالم  

 تویه تبلت با فرهادی خانوم شدم خودم مخصوص دفتر وارد تا

گفت و امروز های برنامه و کرد سالمی  پیشوازم اومد دستش   

 برای باشه 5ساعت جلسه فقط کنین حذف رو ها برنامه همه:جهان

بفرستین پیمانو هم ایدز بیماری سمینار  

چشم،چشم:فرهادی خانوم  

اتاقشه؟؟ تو کجاست پیمان االن اصال: جهان  



اونجا برن باید دارن جلسه دو بخش حسابدارای با گفتن نه:فرهادی  

 بودن خانوم همشون دو بخش حسابداری عوضی بزمجه گفتم دلم تو

 باشه داشته باهاشون میتونه ای جلسه چه بلد کار البته و جوون و

گفتن پرت و چرت جز  

 اتاقم ،رفتم برسین کاراتون به میتونین شما ممنون باشه:جهان

 ندادم اجازه شد برقرار که تماس زدم زنگ بهش آوردم در گوشیمو

گفتم حرص با بزنه حرفی  

 

 میشی پا هستی که جهنمی اون از زود...هن نمیشی آدم تو:جهان

 جلویه امروزم میگیری فرهادی خانوم از امروزتو برنامه میای

شد فهم شیر باشی امان در تا نباش چشمم  

گفت خوشی سر با  

 

 مدرسه بچه من مگه ضمن در بهشتم تو نیستمو جهنم... سالم:پیمان

 قطب جهان میام خواست دلم وقت هر...باشم داشته برنامه ایم

 جنوب

 برداشته دور اینطور نمیگم چیزی بهش میدونست کرد قطع تلفنو و

بود شریکم که البته صد و بود  

 



 با بعد کمی مادرشم داد دست از پدرشو بود سالش20 وقتی پیمان

چین رفت و کرد ازدواج قدیمیش عشق   

که اونم خواهرش مهیا با موند پیمان و ... 

 

 اجازه فرهادی خانوم که ندشب وپشت خورد در به که ای تقه با

اومدم خودم به خواست و ورد  

 

تو بیا:جهان  

 تحویل رو امروز برنامه شیری آقای بدم خبر خواستم:فرهادی

سمینار رفتن و گرفتن  

میاد میدونستم   

 هم جاللی سینا به بشید آماده جلسه برای خودتونم ممنون باشه:جهان

هست جلسه تو اونم بگو  

دارین؟؟ ای دیگه مرا حتما باشه: فرهادی  

ممنون خیلی خانوم نه:جهان  
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 شرکت مدیرای از یکی با شام قرار کشید طول یکم کارام امروز

 رسیدم که بود 11 ساعت نبود خبری پیمانم از داشتم پیشرفته

 ...خونه

 چراغ اصغر مش چرا بود تاریکی جا همه شدم که حیاط وارد

بود؟؟ هنکرد روشن رو حیاط  

نمیدید چشمو چشم شدم که خونه وارد  

میومد آشپزخونه از گریه صدای  

اونجا رفتم  

 گره دستاشو و بود کرده مچاله خودشو دیدم رو دختره شدم که وارد

زدم زانو پاش جلو رفتم  پاهاش دور بود زده  

کرد نگاه من به وحشت با  

؟؟ وضعیه چه میکنی؟؟این چیکار اینجا تو  

 تو انداخت خودشو یهو و  کرد نگاه منو خیس صورت با دختره

گفت و گریه زیر زد و زد حلقه گردنم دور دستاشو و بغلم  

 

 زدن زنگ گفتن مشهد رفتن 6 ساعت اینا خانوم راحله:یامور

 خیلی موندم تنها من میشه تموم کارت 7 ساعت گفته منشیت

خیلی ترسیدم  

گفت هق هق با  



شدم قایم اینجا اومدم کرده اپید منو روزبهه کردم فکر میومد صدا  

  

 پیش برنامه از خارج قرار یه ولی میشد تموم کارم 7 ساعت آره

  اومد

گفتم عصبانیت با و کردم جدا خودم از رو دختره  

 ور بیام بزنم کارام از بخاطرت که توام دار عهده من مگه:جهان

زیاده سرتم از دادم پناه سر بهت همینکه دلت  

 

گفت و کرد نگاه مچشما به ناراحتی با  

 

سنگدلی،سنگدل خیلی: یامور  

 

حیاط دوید پاشد و   

بود شده شروع بارون ظهر از رفتم سرش پشت  

زدم فریاد که باغ سمت میرفت داشت  

 

بازن سگا نرو اونطرفام نمیبرمت دکتر بخوری،بمیریم سرما:جهان  

 



 با مقابلم از برگشت رو رفته راه و زد جیغی حرف این شنیدن با

اتاقش سمت رفت ایندفعه شد رد دو  

 

 داشته نگهش پیمان بخاطر بیشتر نبود مهم برام اصال دختره این

 و میندازه مهیا یاده رو پیمان میدونستم چون وجدان عذاب تا بودم

 پیمان اون میشد دوباره پیمان میومد سرش بالیی و میرفت اگر

پیش ساله5  

 

.... 

 

*************** 

 بیرون رفتم شدم  بیدار خواب از زن یه داد صدای با صبح

زدم فریاد ها پله باالی از بود لخت باالتنم که همونجور  

 

خبره؟؟ چه اینجا  

شنیدم عسلو صدای که  

عشقم جهان سالم:عسل  

بغلم انداخت خودشو عجله با عسل که رفتم پایین ها پله از ... 

 



.... 
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میکنی؟؟ چیکار اینجا تو:جهان  

 برگرم زود که گفتم پاپا به عزیزم بود شده تنگ برات دلم:سلع

کردم رها نمیه نصفه رو دوبی سفره بخاطرت  

 میزد حرفارو این و بود کرده حلقه کمرم دور دستاشو که همونطور

کمرش رویه گذاشتم دستامو منم   

کیه؟؟ دختره این راستی:عسل  

شدم دختره متوجه تازه  

 یعنی شده قرمز صورتش و بود ینپای سرش دیدم کردم نگاه بهش

 همون این کنم باور باید یعنی ای دیگه چیزه یا کشیده خجالت

 عسل به رو مرموز انداخت من بغل تو خودشو دیشب که دختریه

 گفتم



 اینو مشهد رفتن اونا اصغره مش های آشنا از هیشکی:جهان

گذاشتن بجاشون  

کرد گاهن صورتم به ناراحتی و تعجب با حرفم این با دختره  

شد نزدیک دختره به قدم وچند شد جدا ازم عسل  

 صاحب انگار میکرد پیچ سوال منو کلفتی؟یجوری پس عههه:عسل

 نجس  چیز یه به داره انگار که دختره به انزجار با نگاه یه خونس

 فلکت شد تکرار بعد دفعه میبخشم رو ایندفعه:گفت میکنه نگاه

 داده بهش کی نیست لوممع کن نگاه لباساشو چندش دختره میکنم

کالس بی امل نشی خفه بپا نگاه روسریشو  

بیار کن آماده ترک قهوه جهانم و من برای برو  

 داد هلش دستش با عسل که بود زده خشکش همینجوری دختره

نیستم تو با مگه خدمتکار دختره  

رفت آشپزخونه طرف به سنگین قدمای با و برگشت دختره   

اینجا بشین بیا شو بیخیال:جهان  

کرد خراب کی روزمو شروع ببین:عسل  

 

 به خیلی که سواد با و اصیل و خانزاده دختر یه بود نامزدم عسل

 گزینه بهترین اون ولی نبودم عاشقش میداد اهمیت پوشش و ظاهر

 آورد در شالشو و پالتو بود ایستاده که همونطور منه ازدواج واسه



 بودم ندیده ولی بود دآزا خیلی اون نشست باز سرخابی تاب یه با و

بکنه کارا اینجور از و بره زیرآبی  

پام رو گذاشت دستشو و نشست کنارم اومد  

بود؟ نشده تنگ برام دلت تو عزیزم:عسل  

چرا:جهان !! 

خب؟؟؟:عسل  

دلم آره:جهان ... 

بفرمایید:یامور  

میرسم  حسابت به وقتش به بیشعور دختره گفت لب زیر عسل  

ایستاد صاف و میز رو گذاشت رو ها قهوه دختره  

میکنم صدات داشتم کاری برو وایستادی اینجا چرا:عسل  

 قهوه به و نکردم نگاه بهش ولی کردم احساس رو دختره خیره نگاه

 پیمان برای که بار یه بود محشر هاش قهوه که الحق زدم زل

 میکنه دمش یک درجه بگم میتونم آورد منم برای بود کرده درست

شپزخونهآ به برگشت حرف بدون  

 گفت و جاشه سر هنوز قرمز قرارداد اون گفت پاپا عزیزم:عسل

پیشش بری گشتش بر بعد  

ببنده باهام قراردادو این گفتی تو: جهان   

چه من به میبرین سود درش دوتاتونم  خواسته خودش نخیر:عسل  



 

 طرح روش پیمان قول به و بود کرده ناخن کاشت که انگشتایی بعد

 بهم حسی هیچ گونم رو کشید رو بودن کشیده پروانه گل شمع های

 همدیگه به همینکه باشه چی باید شوهر و زن بین مگه نمیداد دست

کافیه بخورن  

 

..... 
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 یامور

 

 آماده صبحونه رفتم من نبودن اینا خاتون چون شدم بیدار که صبح

  شما تمگف کن باز گفت صدا داشتم برش خورد زنگ آیفون که کنم

 بیرون این عسلم کن باز گفتم گفت حرص با بود زن یه که اونطرفم

زدم یخ  

 چرا نمیدونم ولی عسل بود گفته صحبتاش تو پیمان بار چند عسل؟؟

نمیومد خوشش ازش  



 پوش برند و شیک البته و جون دختری بعد مین چند که زدم کلیدو

داخل اومد  

اومد سمتم به تعجب با  

هستی؟ کی تو:عسل  

سالم:موریا  

گفت مغرورانه خیلی  

کری؟ مگه هستی کی گفتم:عسل  

 و داد نشون رو بود روش نگین از پر گنده انگشتر که انگشتی

گفت مغرورانه  

اینجا؟ آوردتت کدومشون...جهانم نامزد من:عسل  

میگفت؟؟ چی داشت این کردم نگاهش گرد چشمای با  

زد فریاد   

پا سر بی دختره نیستم تو با مگه  

کرد خودش متوجه مارو جهان ددا صدای   

کرد بغلش پرید عسل دختره این پایین که اومد   

 من برای البته عاشقانه صحنه این دیدن و بود لخت جهان تنه باال

بود آور خجالت  

 عذاب اوریش یاد با االنم که کردم بغلش منم دریشب که بود درست

 بیش شدن نزدیک به ندم اهمیت چیزی به اگه من ولی دارم وجدان



 تا نامرد روزبه بود ترسم از دیشیم میدم اهمیت نامحرم به حد از

 و میبینم کابوس شبا بیشتر که جایی تا ترسونده منو مرگ حد سر

میترسم خودمم سایه از  

کیه؟؟ دختره این راستی: عسل  

 

 غرورم کرد بهم عسل این که توهینایی و داد جهان که جوابی با

 دنیا کل انگار میان هم به قدرچ هستن هم مثل دوتاشونم شکست

خودخواه و مغرور دوشون هر اینان کلفت و نوکر  

 به داره شرف شغال این بدونم عار رو کلفتی و خدمتکاری اینکه نه

 ما اینکه با اما آورد در پول ازشون میشه راحت که کارا از خیلی

 تربیت منو جوری مادرم و پدر ولی بودیم پولدار آدمای و جز

نکنم نگاه باال از همه به و نباشم خودخواه و غرورم که کردن  

 این جلویه جهان  چرا که شد خاکشیر و خورد این از دلم ولی

 و نامزدشه اون احمق یامور معلومه خب کرد پولم یه سکه دختره

خودش مثل  

 از پالتوشو  خانوم عسل آوردم و کردم درست قهوه براشون رفتم 

 خیلی موهاش طرف یه بود شتهبردا شالشم و بود اورده در تنش

 یجوری پیش لحظه چند بود پوشیده سرخابی تاپ یه و بود کوتاهتر

خانزادست و خان زمان انگار میکنه فلکم گفت بهم  

 



 هیشکی که حیف گرفت بغضم بود پر خیلی دلم آشپزخونه رفتم

 احساس خانوم راحله با داشتم تازه میرفتم اینجا از وگرنه رونداشتم

دمامیکر راحتی  

 ایستاده پا سر دیدم زدم دید آشپزخونه از اومد سالن از پیمان صدای

نمیکرد نگاه عسل به اصال میکنه نگاه جهان به و  

 

 آشپزخونه سمت به برگشت بود گرفته منو سراغ که انگار بعد

 معنی به شتشو انگشت اورد باال دستشو دید منو تا انداخت نگاهی

کرد جلب بهم هم رو اونا هتوج و داد نشون بهم باحالی خیلی   

اینطرف اومدم دیوار کنار از سریع ومن  

 

 یا کرده ناراحت منو عسل فهمید نمیدونم آشپزخونه تو اومد پیمان

من با کردن شوخی به کرد شروع ولی نه  

 

 آماده پیمان عمو واسه هم قهوه یه پاشو یاموری،زود سالم:پیمان

 کن

کنم درست  قهوه تا شدم بلند  

عفریته؟؟ عسل یا زده شاخت پکری،جهان اچر:پیمان  

طرفش برگشتم  

میشنون االن هیسسس:یامور  



سازی حلوا غوره ز کنی صبر گر بشنون خب:پیمان  

گفت که کردم نگاهش تعجب با  

بده ربطش تو ولی نداشت ربطی میدونم:پیمان  

گرفت خندم  

 وای بود آفریقایی گوزن پوست دیدی عسلو پالتویه یاموری،:پیمان

 چرم نمیدونم کیفشو فقط بافتنش ژاپنی گوسفند  پشم از نگو شالشو

میشه الزمم بپرسم ازش حتما باید فهمیدی تو هان؟؟یاموری چیه  

نکن غیبت گفتم میخندیدم ریز ریز که همونطور:یامور ! 

دیدار به روم میگی راست خواهر وای ای:پیمان  

بدم نشونت دخترامو دوست عکسای اینجا بیا ولش   

 آشپزخونه واردد عسل که جلوش گذاشتم رو قهوه و خندیدم بلند بلند

 شد
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 دختر دوست دیگه میگیری تحویل کلفتارو پیمان آقا اوه:عسل

شده قحطی  

داد جواب پیمان ولی  شدم ناراحت  

تو امثال صدتا به داره شرف کلفت نوکر:پیمان  

گفت و شد عصبانی عسل  

کردی غلطی چه:عسل  

پلنگ عسل میکنی تو که غلطارو:مانپی  

 

 پا و سر بی پسره میکنی اینجوری کلفت دختره این بخاطر:عسل

میسوزی چی از میدونم  

میاد؟؟؟؟ سوختگی بویه یاموری هان:پیمان  

گفت و آورد در کشیدن بو ادای بعد  

ترشیدی کنم فکر ترشیه بویه نیست سوختگی بویه نه:پیمان  

 به باشن ریخته یخ روش که وغنیر عین پیمان حرف این با عصل

 سالن برگرده شد مجبور و  زد صداش جهان که افتاد ولز جلز

 و برگشت بشه خارج آشپزخونه درگاه از میخواست که آخر لحظه

رفت و انداخت من به نگاهی نفرت با  

 

ایکبیری دختره:پیمان  



کردی دعوا باهاش من بخاطر گفتم باگریه:یامور  

 تصویه باهم که داریم حسابایی خورده یه باهم ما نخیررر:پیمان

نبود تو بخاطر میکنیم  

 

 به حالم کن پاک دماغتو آب:گفت که کردم نگاهش اشکی چشمای با

 خشکه دیدم که دماغم سمت بردم دستمو و گفتم هینی خورد هم

 که کنم پرت سمتش تا برداشتم لیوانی گذاشته کارم سر فهمیدم

گفت و صورتش رو کرد جمع دستاشو  

نکنیا پرت کردم غلط محیا محیا:پیمان   

کیه؟  محیا شدم خشک  

دختراشه دوست از یکی حتما  

 به ناراحتی و حسرت از پر چشمایی با گفته اشتباه فهمید تا پیمان

رفت بیرون آشپزخونه از شد بلند و  کرد نگاه چشمام  

 برای شدیم در درگاه تو جهان حضور متوجه که بود اونجا تازه

 تو کم خیلی خیلی که ناراجتی با جهان دیدم که ودب بار اولین

 یاد با پیمان که کیه مهیا یعنی کرد نگاه پیمان به بود نمایان چهرش

 قطب جهان اون حال از الخصوص علی و شد ناراحت آوریش

شد؟؟؟؟؟ ناراحت جنوبم  

انداختم باال ای شونه   



 کمم خیلی خیلی ناراحتی اون و از  دیگه که عادی چهره با جهان

کن آماده ناهار گفت نبود خبری  

من من:یامور  

رفت و بشنوه ادامشو تا واینستاد  

خدا وای    

بگم سر دو دیو این به چجوری حاال نیستم بلد اشپزی من  

رفت کجا پیمان ببینم برم ... 

 

 

.... 
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 کارای به تا اتاق تو رفتن باهم جهان و پیمان من خوب شانس از

 اون پیش برم نکردم جرعت منم کنن رسیدگی شرکت افتادیه قبع



 و خان جهان اتاق بود رفته  خانومم عسل کنم صداش خشم طوفان

 رو قدم استرس با ها زده فلک مثل آشپزخونه تو که بودم من این

بپزم؟؟ چی حاال من میرفتم  

که نمیشن راضی املت و نیمرو به که هم اینا   

بیاین ودترز کاش خاتون راحله وای  

 میخواستم مثال پختن به کردم شروع نبود کار چاره صبر دیگه

کنم درست قیمه خورشت ... 

 

_  اینا چرا  نمیدونم آشپزخونه تویه  میز دور بودن نشسته همگی

 داشتم باترس اونجا میرفتن بود صندلی میز سالنم خب اینجا اومدن

میز رو بزارم تا ظرف تو میریختم رو خورشت   

 

میاد بویی عجب یاموری به به:پیمان  

 چه خودش ببین میاد اینجوری بوش نمیگفتیا چیزی بودی کدبانو

میده ای مزه  

زدم پوزخند دلم تو   

 گذاشتم هم رو پلو ظرف میز رو گذاشتم رو خورشت ظرف

 کنارش

 خمیر و شفته کامل که برنج میکرد نگاه ظرفا  به کرده هنگ پیمان

 گوشتای بودن شده نشین ته مواد بقیه و لپه که خورشتم بود شده



 به غذا این از خورد هم به حالم خودم بودن شناور روش نپخته

چیه واکنششون ببینم کردم نگاه همشون  

گفت جدی و داد قورت دهنشو وآب کرد نگاه صورتم به پیمان  

بگیرم؟؟ پس حرفمو میتونم:پیمان  

بود توهم جهان اخمای  

دمیکر نگاه غذا به چندش با که عسلم  

گفت بهم رو عصبانیت با  

 این جهان...کردی درست که کوفتیه چه این دیوونه دختره:عسل

 کیه این دارم کار زنم پیر اون با بپزه غذا نمیتونه که کلفتیه چجور

گذاشته خودش جای به  

 

بیفتن دردسر تو خانوم راحله و  اصغر مش من بخاطر نکنه  

 

میکرد نگاه میز به عصبانیت با فقط و نمیزد حرفی جهان  

؟؟ باشن بلد آشپزی باید کلفتا همه مگه:پیمان  

پیمان؟؟؟؟ آقااااا میخورن دردی چه به پس بلهههه:عسل  

نیستی؟؟ بلد آشپزی تو چرا پس:پیمان  

بودی؟؟ کی با چی:عسل  

کااااافیه:جهان  



 نگاه یه با شد بلند و  کشید عقب رو صندلی سرعت با جهان

 از بودم  چسبیده پیمان لیصند به ترسم از که من به خشمگین

شد خارج آشپزخونه  

 از االن بخوریم؟؟حقته چی ما حاال چلفتی پا دست دختره هی:عسل

بیرون بندازمت بگیرم گیست ! 

غلطا چه اوه:پیمان  

گفت و شد بلند جاش از عسل  

 

میکنم یکاری وگرنه بفهم دهنتو حرف پیمان:عسل ... 

 جوری شد بلند و داشت برش  بشقاب تو ریخت خورشت یکم پیمان

 کرد چپه خورشتو ظرف باشه افتاده دستش از انگار که کرد وانمود

کشید جیغی عسل بود تنش سرخابیه تاپ همون که عسل لباس رو   

بودددد؟؟ کاری چه این عوضی وپا دست بی پسره:عسل   

بود عمدی ولی شرمنده بشکنه دستت الهی وای:پیمان  

 جلو رفتم زود من که کوبهب پیمان صورت تو تا کرد بلند دستشو 

من صورت تو خورد و  

شدم منگ باشه داشته سنگینی دست همچین نمیخورد بهش   

بیرون زد آشپزخونه از زود  عسلم  

عسل میرسم حسابت به میکنم تالفی... دختره:پیمان  



نشد چیزیم نداره عیب:یامور  

 میشه بدترم شد کبود صورتت طرف یه نشد چیزبت چرا:پیمان

میرسم بحسابش خودم بیله دسته هک نیست دست  

روش گذاشتم سرمو و میز رو نشستم   

چیشد؟؟مردی،؟ یامور وای:پیمان  

کردم نگاهش و کردم بلند سرمو   

گشنمه من گفتم مظلومیت با:یامور  

صورتتو ببینم نمیکنه درد صورتت ای ضربه هاااان؟؟ضد:پیمان  

عسل شه قلم دستت نچ نچ:پیمان ... 

بخوری انگشتاتم که میدم پز نپیما ناهار بهت االن  

جلوم گذاشت رو نیمرو ظرف بعد دقیقه15 و   

میفته دهن از بشه سرد که بخور:پیمان  

کردم نگرش چپ چپ ومن  

 

 [16.08.19 04:03] 

64 

 

 



پز پیمان ناهار خوردن بعد   

میکردیم نگاه تلوزیون  همینجوری و سالن تو بودیم نشسته    

بودن برگشته و بودن خورده اهارن بیرون بودن رفته جهانم و عسل   

 صدا و میکرد برخورد ها پله با که عسل بلند پاشنه کفش صدای

 صورتی پا تا سر کردیم نگاه طرفش به پیمان و من اومد میداد

جهانه؟؟ اتاقه تو داشت؟حتما لباس هم اینجا بود پوشیده  

اومد پیمان پوزخند صدای   

گفت کردم نگاه بهش  

باش تهداش اینو حاال:پیمان  

 به کرد وصل رو گوشی و شد بلند و کرد کارایی یه گوشیش با

 که عسل شد پخش صورتی پلنگ کارتون صدای یدفعه که تلوزیون

احمق کن خفش:گفت عصبانیت با مبل رو بود نشسته   

 هم سرما تو یامور:گفت من به رو نمیشنوه و صداش انگار پیمانم

هست؟؟ پشه  

پیمان دارم برات:گفت موذی عسل  

بابا برو: پیمان  

گفتم پیمان به رو آروم  

داره؟؟؟ لباس اینجا این:یامور  

آره:پیمان  



؟؟...چرا پس:یامور  

نمیخوره تو درد به اون لباسای:پیمان  

نداشت جواب حق حرف نزدم حرفی و انداختم باال ای شونه  

 

************* 

 

 بود قرار اینا خاتون راحله و بودم اینجا من میشد ای هفته یک

دیگه هفته یک خواهرش مریضی بخاطر  

بمونن مشهد هم  

بود مار زهر برج روز چند این که جهان نداشتم رو هیچی حوصله   

 پیمان فقط وسط این ولی میکرد اذیت خیلی منو اون مثل که عسلم

 دیگه داشتم اون مثل برادر یه میکردکاش رفتار خوب من با که بود

نبود این وضعم االن  

 درست غذا اون رویه از و بود خریده آشپزی کتاب تا 5 برام پیمان

 دلم اینکه بخاطر پیمان ولی نمیومد در خوب زیادم که میکردم

میکرد چه چه و به به و میخورد نشکنه   

میگه الکی میدونستم منکه مهربون پسره   

 اتاق میکردم نگاه باغ به پنجره از داشتم و بودم نشسته اتاقم تو

کوچیک اینه یه و لباس کمد یه و تخت هی با بود ای ساده خیلی  



نداشت هیچی دیگه   

 گرفتن پس از هنوز ولی میکنه کمکم بود گفته میبارید،جهان بارون

بود نزده حرفی ثروتم  

 مورد این در پیمان با باید بمونم اینجا عمرم آخر تا نمیتونم منکه

بگم چیزی جهان به نمیکنم جرعت بزنم حرف  

 با داره جهان دیدم که کنم درست قهوه مخود برای آشپزخونه رفتم

 روز از ساعت ؟؟این اومد کی این میره کلنجار لباسشویی ماشین

  دیدم کردم نگاه کمی باشن؟ شرکت نباید مگه میکنه چیکار اینجا

 میکنه امتحان هارو دکمه ی همه داره و کنه کار ماشین با نمیتونه

 گفتم

میشه خراب اینجوری:یامور  

گفت و کرد اخم برگشت طرفم به صدام شنیدن با  

نیست مربوط تو به:جهان  

 همه خانوم راحله به میبینه خدمتکار که منو لجه من با چرا نمیدونم

 رو کاری دیگه بعدش به پختنم غذا قضیه از ولی میگفت کاراشو ی

بود نخواسته من از  

 

کشیدم رو بود آویزون دستش از که پیراهنشو جلو رفتم   

میکنی؟ داری چیکار:جهان  

دیگه واردم کارا این تو میشورم من به بدین:یامور  



گفت و کشید رو پیراهن طرف یه  

کن ول نکرده الزم:جهان  

که کشیدم زور با طرفشو یه منم   

خورد جر آستینش  

کشیدم هینی   

کرد ول رو پیراهن خشمگین جهان  

گفت و  

احمق دستپاچلفتی:جهان  

نمیخواستم من:یامور ... 

شو خفه: جهان  

 که ریخت چشمم از اشک شد خارج آشپزخونه از عصابنیت اب و

 تکون برام تهدید با اشارشو انگشت و برگشت رفترو راه دوباره

گفت و داد  

 سالم پیراهنو این دیگه ساعت یه تا یاال نمیگذرم دیگه این از:جهان

 بودنت چلفتی پا دست لطف به پیراهنام ی همه میدی تحویلم تمیز و

بری اینجا از خودت پای با باید وگرنه دارم نمهمو االنم کثیفه  

رفت و زد حرفو اینو   

 بد  انقدر چرا من آخه دستم تو گرفتم پیراهنو و زمین رو نشستم

  شانسم



میکنه چیکار ببین پیراهن  یه بخاطر  

 خسیس

 

نمیشد حل مشکلی بانشستن  

کردم شروع میدوختمش دستم با باید نبود که خیاطی چرخ  

بود معلوم که دوخت جای شد بدتر نتیجش ولی   

 پیراهن یه شد نتیجه که شستن به کردم شروع گرم آب و دستم با

بود شده وصله استینش یه که شده چروک  

 به کرد شروع میبارید بیرون که بارونی مثل اشکام ترسم از

 ریختن

 خونه از و برداشتم وسایالمو و اتاقم رفتم و مبل رو انداختم پیراهنو

 پای با خودم بشه شکسته غرورم بیشتر اینکه قبل یدبا بیرون زدم

میرفتم خودم  

 من نه نه ولی افتاد یادم چیزی  یدفعه خیابون سر رسیدم وقتی

بدم اونو نمیتونم   

 ولی میدادم قرض بهش بود پیمان اگه زهرمار برج به کی؟  اونم
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 جهان

 

شد خارج عمارت از دختره دیدم پنجره از  

بیرون مینداختمش خودم وگرنه میره خودش پای با معلومه هه   

 داشتم نگهش اینجا چی برای پس بزنه حرفی نمیتونه دیگه پیمانم

میزنه گند هم سر پشت همش و نمیخوره دردی به وقتی  

 راحله اگه کنه یکاری اون تا پیمان زدم زنگ برداشتم رو گوشی

کثافت و گند منبع میشد خونه این نبودن اصغر مش و خانوم   

بزمجه ، قرمزی کاله اهنگ  کن نگاه پیشوازشو آهنگ  

 سرم پشت از ای دیگه شخص صدای  داد جواب پیمان که همزمان

 اومد

بپوشین اینو:یامور  

عجیجم بلهههه:پیمان  

 مردونه پیراهن دستش تو بود رفته که دختره این کردم قطع تلفنو

کرده خرید  کم زمان این تو چجوری نشد هم دقیقه10بودرفتنش  

 و بود قرمز صورتش میلزید و بود کرده خیسش بارون آب

 درست پیراهنمو گفتم بهش وقتی از مطمعنم بود کرده پف چشماش

زرو زر، میکرده گریه االن تا کنه  



گرفت م جلو رو مردونه و سفید پیراهن ایستاد مقابلم اومد ... 

مارکه بود معلوم  

چیه؟ این:جهان  

بدین پسش باید ولی بپوشین میتونین راهنپی:یامور  

 باعصبانیت

میخوام خودمو پیرن گفتم آوردیش؟منکه کجا از نمیفهممت:جهان  

 خونه اون از یادگاری به ازش که چیزی تنها پدرمه ماله این:یامور

 برش سالم لطفا ولی بپوشین اینو داری کاری قرار گفتی آوردم

 گردون

 

 هم دیگه ساعت یک تا  بود ینپای سرش میزد حرفارو این وقتی

 میرسیدن میرسیدن بودم کرده دعوتشون ناهار برای که مهمونام

نبود ای چاره عمارت  

گفتم حرص با   

نیار سرش بالیی پس خودته ماله دیگه این...بزن اتو:جهان  

 

_  همکاری قرارداد بود قرار که شرکتی عامل مدیر با بعدنهار

 تو بودیم نشسته  و بودن اومده پیمان وکیلشو و پسرش با که ببندیم

بزنیم حرف قرارداد بستن مورد در تا سالن   



 بفرستن پذیرایی برای کارگر چندتا بودم گفته خدماتی شرکت به

بودم داده سفارش بیرون از هم غذا ... 

 پسر که سیامک شرکته عامل مدیر پسره که آورد قهوه هم دختره

بود هم هیزی خیلی  

خدمتکاره تمگف منم کیه این پرسید   

 

شدن خوشگل چه خدمتکارا:سیامک  

 ریس  پیمان که بودم کرده مرخص هم رو خدمه  دیگه نزدم حرفی

 خودش قول به و بده نشون رو باغ تا برد  وکیلشو و شرکته

بزنه مخشونو  

 

 مست کته شر ریس این پسره ولی خوردم مشروب منم اونا بخاطر

بود کرده  

 پایین از که بیارم دادو قرار بستن برای مدارک تا کارم اتاق رفتم

بود دختره اون صدای شنیدم جیغ صدای   

 قهقه پسره دیدم رفتم میومد آشپزخونه از صدا پایین رفتم عجله با

 از تا میکنه تقال و گریه داره اونم گرفته رو دختره بازویه و میزنه

کنه فرار پسره دست   

؟؟ یمیکن غلطی چه داری بیناموس مرتیکه کشیدم فریاد  



 زیر خوابوندم مشت یه و کشیدمش پشت از و طرفش کردم حمله

 به درد از و زمین رو افتاد ساخت کارشو ضربه یه همین چشمش

 دستاشو و زمین رو بود نشسته که دیدم رو دختره پیچید خودش

میکشید وجیغ گوشاش رو بود گذاشته  

 

 ترهدخ حال تا پیمان اومدن هم مردا و پیمان دختره جیغ صدای با

چیشده؟ گفت دید رو  

گفتم اینو تا کنه اضافه غلطای بود اومده اقا هیچی:جهان  

و شد دیوونه پیمان   

 و روش نشست میزد لگد بهش سرهم پشت پسره طرف کرد حمله

جونش به افتاد مشتاش با  

بود شده دیوونه پیمان ولی کنم جداش ازش کردم سعی  

بدن نجات پیمان دست زیر از رو سیامک میکرد سعی هم دوتا اون  

میداد فحش بهش بازم پیمان ولی کندمش پسره از باالخره  

میکشمت حرومزاده کثافت:پیمان  

کن ولم جهان کن ولم  

آشغاااال میشونم عزات به مادرتو  

 

چیه واسه ن پیما تهاجمی واکنش این میدونستم فقط من و  



بود شده خیره جا یه به شده شوکه دختره  
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چطوره حالش بگه و بیاد دختره اتاق از دکتر بودیم منتظر   

 پزشک اصالنی دکتر شدم مجبور رفت هوش از اینکه از بعد

بیمارستان ببرمش و کنم ریسک نمیتونستم کنم خبر خانوادگیمونو ... 

 

 حسابی که وکیلشون و پدرش و پسره اون کردن راهی بعد پیمانم

بود شده کنده سر رغم عین بود اومده در خجالتشون از  

بشین بگیر:جهان  

 

گفت چپش دست کف تو میکوبید راستشو دست مشت که همانطور  

نمیتونم.نمیتونم:پیمان  

چته؟ تو:جهان  

کنارم نشست اومد  



 نیفتاده اتفاقی انگار میکنی رفتار چمه؟؟یجوری من:پیمان

میکرد؟ چیکار داشت لجن اون جهان؟؟هان؟؟میدونی  

 

نرسید که خواستش به خب:جهان  

 

شد خیره بهم ناباوری با پیمان  

 

 من داره،شکنندست احساس دختره یه جهان،اون نمیفهممت:پیمان

پاکه خیلی اون میدونم   

 

کردیم براش میومد بر دستمون از هرکاری ماکه:جهان  

نکردی نکردی،جهان:پیمان  

نمیفهمی جهان نمیفهمی تو....االنم شکستی غرورشو فقط  

 

گفتم خشم و حرص با  

 

 یه دختر اون و سالتم چند رفیق پیمان؟؟من چته...نمیفهمم من: جهان

بیکسه و غریبه دختر ... 

شدی؟؟ عاشقش گفتم و زدم پوزخندی  



 

 سمتم برگشت بودم دیده ازش پیش ساله5 فقط که خشم و حرص با

گفت و  

 

 که گشتی مغرور و سنگدل آدمای با اونقدر برات متاسفم:پیمان

سنگ عین شده قلبت ... 

 

 از که ممکن لحن ترین غمگین با و نشست زمین رو خورد رس

داد ادامه نمیرفت انتظار طبع شوخ پیمان : 

کنه فکر بهش آشغال منه مثل کسی حیفه پاکه دختر اون جهان   

 بدن چجوری که رفت دستم از چجوری که میفتم مهیا یاده وقتی

 یچجور میشم،من داغون دادن تحویل بهم کبودشو و شده پاره تیکه

 اوز*ج*ت خواهرم به بیرون اون گرگای و آشغاال وقتی نمردم

 یادم وقتی نشدم محو روزگار صفحه از چجوری بیغیرت منه کردن

 بار آخرین برای وقتی قبر تو گذاشتمش دستام این با خودم میفته

 من داداشی ببین میگفت همیشه و بود خندون همیشه که صورتشو

 صورتشو بار آخرین برای وقتی ولی نه تو ولی دارم لپ چال

 عوض در خندش نه و  بود لپش چال از خبری نه کردم کهنگاه

  گفت قانونی پزشک وقتی سوختم بود زخم و کبودی پر صورتش

 از من مهیای یعنی کردن پیدا خراشیده گوشت ناخناش الی از

بوده کرده دفاع  خودش  



 بود تهبرگش دوباره پیمان کرد گریه اون و کردم بغلش سمتش رفتم

پیش سال5 به   

بشه اینجوری یامورم نمیزارم:پیمان  

باش آروم رفیق باشه،باشه:جهان  

 

نمیدونم... چون...چون نمیدادم خرج غیرت عسل برای من !! 

 

 چشماش ولی کرد پاک صورتشو پیمان خورد در به که ای تقه با

 رو نشست کرده بغ بیرون بود زده پیشونیش رگ و بود خون کاسه

جویید ناخنشو داشت استرس که وقتایی مثل و اتاق هتوی صندلی  

 

بفرمایید:جهان  

داخل اومد دکتر  

سالم:دکتر  

چیشد؟؟.سالم:جهان  

 بگم بهتون باید متاسفانه ولی بگم بهتون چجوری نمیدونم:دکتر

 ممکن بود نکرده رحم خدا اگه و شده عصبی شک دچار بیمارتون

کنه سکته بود  

 



سالشه18 فقط چیه؟،اون چیییی؟؟سکته:پیمان  

شد سکته دچار هم سن این تو هست امکانش ولی بله:دکتر  

 های شک نیست مساعد روانیشون و روحی وضع اصال خانوم این

 حال ،االن شده عارضه این باعث عصبی فشار و پی در پی

بهتره یکم جسمیشون  

 یه به میکنم پیشنهاد من بده حالشون خیلی روحی لحاض از ولی

کنین مراجعه روانپزشک  

کرد وصل بهش پرستار که بودم نوشته سرمم یه  

 مصرفشم طریقه بشه تهیه باید حتما که نوشتم هم دارو سری یه

آرامبخشه بیشتر آسونه  

بیمارستان؟؟؟ ببریمش نیست نیازی دکتر:پیمان  

بدین خبر بهم اومد پیش مشکلی بازم نیست،اگه نیازی نه:دکتر  

دکتر حتما بله:جهان  

خداحافظ نمونده کاری هدیگ پس باشه:دکتر  

میکنم راهنماییتون من:جهان  

 

یامور پیش میرم من:پیمان  
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بود پرستاره منتظر اصالنیم دکتر بودیم در جلویه  

 

 حال گفتم که همونطور ولی افتاده اتفاقی چه نمیدونم من پسرم:دکتر

شده افسردگی دچار بنظرم بده خیلی دختر این روحیه  

 استرس و عصبانیت میشد نبود خوب حالش انگار پیمانم ستتدو

خوند حرکاتش از رو  

 

نیست خاصی مشکل:جهان  

 

 رو خراشیدگی و کبودی تا چند رد پزشکم منکه جان جهان:دکتر

 دادم تشخیص رو شده کمرنگ خیلی االن که بدنش از نقطه چند

که؟ باشه نیومده پیش برات مشکلی امیداوارم  

 

 بی نگرانیتون میشناسین پیش وقت خیلی از منو شما دکتر:جهان

میکنیم کمک دختر این به داریم یجورایی ما و مورده  



فشردش کمی و بازوم رو گذاشت دستشو دکتر  

پسرم باشی زنده شد راحت خیالم:دکتر  

نزنین اینا پدر به حرفی ماجرا این از میخوام ازتون و: جهان  

 

حتما باشه:دکتر  

 

رفتن دکتر با رهپرستا اومدنه از بعد  

 رو بال این منو انگار میکرد نگاه منو  یجوری رفتن موقع پرستاره

آوردم دختره سر  

نبودم بیتقصیر منم شاید البته  

 

_  دختره سر باال پیمان دیدم کردم باز کمی رو دختره اتاق در

بهش شده خیره و بود نشسته  

 

میکرد مقای هاش خنده و شوخیا پشت ناراحتیاشو بود غم کوه پیمان  

عاری بی به بود زده خودشو یجوری  

اینه دنیا آدم ترین سرخوش انگار که  



 بود ما سر باال اون اگه میگه همیشه بود شده متنفر مادرش از

 از ، افتاد براش اتفاق اون که بود سالش17 مهیا نمیشد اینجوری

بود کرده بزرگش پیمان سالگیش 13  

 پیمان کمر اونجوریش رفتن با همین برای بودن وابسته هم به خیلی

 محبت بهش و میبینه اون مثل رو دختره این االن که  شکست

 میکنه

 

 خواستم بچگی از خودم چون ست غریبه من برای محبت کلمه

 که میکردم وانمود جوری دوران همون از و نکنه محبت بهم کسی

 پدر اینکه برای میخوردم زمین وقتی محمکمم خیلی من یعنی

 ابراز مادرم وقتی و نمیکفتم اخم محکمم و بزرگ بفهمه بزرگم

نگرفت دردم میگفتم میکرد... و ناراحتی   

 چربید بهش پدربزرگم زور ولی بود مخالف من اخالق این با مادرم

 ولی کرد عوض رو بود کرده انتخاب برام مادرم که اسمی حتی

میزنه صدا خودش دلخواه اسم به منو همیشه مادرم  
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 یامور

 

 ولی بود تاریک اتاق بود سرم باال پیمان کردم باز که چشمامو

 دید تا بود کرده دید قابل صورتشو میومد پنجره از که نوری

 پف قرمز چشمای با مشتاق و  تخت پایین نشست کردم باز چشمامو

شد خیره من به کرده  

 

چکید چشمش از اشک ،پیمانم کردم گریه  

 

 میزد عوضی مست پسره اون به که مشتایی و دادش صدای هنوز

 این چرا.بدبختم انقدر من چرا نمیرفت یادم از چرا بود گوشم تویه

بیاد؟؟؟ من سر باید ها بال  

میکنه؟؟ گریه چرا پیمان اصال  

 

انداختی گریه به منم زرو زر دختره:پیمان   

 

گفتم ای گرفته و خشدار صدای با  

 

چیشده؟؟؟:یامور  



 

که نشده چیزی:پیمان  

 

میکنی؟ گریه چرا پس:یامور   

 پیمان با  انقدر کم مدت این تو که داشت تعجب جای خودم برای

 حاال و بود خندون و شاد صورتش همیشه اون بودم شده صمیمی

اشکی، صورتش  

 درک بود،منو بود،حامی خوب پیمان چون بودن خوب باهاش

برام میشد غیرتی برادر یه میکرد،عین  

 

نبودین شما اگه ممنون:یامور  

 

کن فراموش لطفا هییسسسس:پیمان  

 

نمیشه:یامور !!!  

 

 دستم با برخوردی اینکه بدون و آورد در چیزی جیبش از پیمان

دخترونه دستبند دیدم کردم نگاه دستم به بست اونو باشه داشته  

 



 سرخ گل نامردایی ،یه مهیا بود خواهرم ماله.باش داشته اینو:پیمان

 نمیزارم میگم چی بهت ببین نمیزارم ردنک له پاهاشون زیر منو

برادرتم من بعد به این از کنه پرپر و له رو تو کسی   

 

بودم گذاشته مسابقه همدیگه با انگار اشک های قطره بستم چشمامو  

 و سرخ چهره با ارتباطی هیچ که شوخی لحن با و ایستاد شد بلند

گفت نداشت اشکیش چشمای  

 

 بردن اینجا از الششو و آش ردمک نفله رو پسره یجوری: پیمان

کردم سوسکش  

 

 اون و کرده اذیت خواهرشو که کسی انگار که ها پسربچه عین

 یاموری، دارم براش حاال گفت و کشید باال دماغشو باشه زده کتک

سرش تو بخوره قرارداد قرمساق مرتیکه  

قراداد؟؟:یامور  

کرد عوض ناشیانه رو حرفش پیمان  

 

برم من ریندا کاری اگه خب:پیمان  

شد خارج اتاق از و بزنم حرفی نموند منتظر  



 

پیمان:یامور  

 

 سازم دردسر چقدر من خورد هم به قرارشون من بخاطر یعنی

خدایا بکنم باید چیکار  

 کردن فکر با نمیرسید موقع به جهان اگه و نداشتم پیمانو من اگه

میترکید داشت مغزم بهش   

خوبیه حامیه ولی مغرور و سرد اینکه با جهان  

 بودن برام خونام هم از بهتر االن تا که غریبه تا دو به االن من

بودم مدیون  

 

 کز گوشه یه میخواستم فقط بیرون برم اتاق از نمیخواست دلم اصال

 معاشرت کسی با نمیخواست دلم بشم خیره یجا به و کنم

بگیرم پناه اتاق این تو میخواستم کنم،یجوری  

 زنجیری کردم،دستنبند نگاه بست تمدس به پیمان که دستبندی به

بود آویزون کوچیک های ماه و ستاره ازش که دخترونه ظریف  

مهیا:یامور !!!! 

 آلودگی خواب احساس نداشتم رو شم بلند تخت از اینکه حال

بستم چشمامو دوباره میکردم ... 

 



.... 
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 کوچیک فیدس عسلی رویه که ساعتی از اینو بود صبح 10ساعت

فهمیدم نمیخورد اتاق وسایل بقیه به هیچ که تخت کنار  

 نازک پتویه و بودم نشسته تخت رویه پنجره روبه و در به پشت

بودم پیچیده دورم رو رنگی ای قهوه مسافرتی   

 و هوا سرمای بخاطر انگار که گنجشکا جیک جیک صدای بجز

 داخل ابری هوای بخاطر نمیومد صدایی هیچ میکردن گله غذا کمی

بود تاریک یکم اتاق  

 

خورد در به ای تقه  

شد باز در بالفاصله و   

 بویه از حجم این و نمیزد هم رو تقه همون اون چون نبود پیمان 

بود جهان به مختص تلخ و سرد عطر  



 

 مورد در حرفی وقتی و میداد پاستیل بویه عطرش که پیمان

دارن دوست پاستیل دخترا میگفت  میزدم عطرش  

 

تخت اونطرف نشست من به پشت کردم احساس داخل اومد یصداب   

 

تخت رویه بود نشسته من  پشت درست آره سمتش برگشتم   

تمیز و شده تا بود پدرم پیراهن کردم نگاه دستش کنار به  

 

نمیکرد نگاه اصال طرفم به ترکید دوباره پیراهنش دیدن با بغضم  

در سمت رفت و شد بلند   

گفتم رسید یرهدستگ به دستش وقتی   

ممنون:یامور  

 

رفت و نگفت هیچی  

 

 خب گذاشت دادنش دلداری بجای میشد رو جهان از حرکت این

خشک چوب پیمان قول به دیگه اینجوریه اونم  

 



کشیدم دراز جام تو دوباره ... 

 

 

_  البته بود شده عادی چیز همه میگذشت اتفاق اون روزی چند

 فراموش انگار که ردممیک وانمود جوری منم من بجز همه برای

 کردم

 

 سرخ خورشت برای مرغ داشتم و بودم آشپزخونه تویه االنم

 از ولی بود نشده دار تعریف دستپختم میدونستم خودم میکردم

 میداد سفارش غذا  رستوران از نمیخورد که جهان بود بهتر هیچی

میخورد میومد ای وعده برای وقتی که بود پیمان فقط این و ... 

 

 ببینم میکردم نگاه گاهی از هر و بود میز روی باز پزیآش کتاب

کنم خاموش رو خورشت زیر باید کی  

 

اومد پیمان صدایه  

میشد خونه وارد صدا و سر پر همیشه   

و بزارم نباشه سرم شال اگه یعنی بود خوبش کارای از اینم ... 
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آشپزخونه اومد  

اویییی شده سرد چه هوا وای یاموری سالم:پیمان  

میومد بهش خیلی که بود تنش ای سرمه بادی کاپشن  

بده محشرت ترکای قهوه اون از فنجون یه یاموری:پیمان   

 

چشم بدم انجام بزار دارم کار االن:یامور  

 

 بازوهاشون رو میزارن میشن خمار که معتادا عین دستاشو پیمان

گفت خماری لحن با  و کرد  

 یه خمارم آجی ببین دیگه نکن اذیت نوبج قطب جهان جون:پیمان

مروت ال د کن رحمی  

گفت که خندیدم لحنش به  

 

میخندونمت منکه ببین آهاااااان:پیمان   



کن صبر یکم میسوزه مرغا نکن پرت حواسمو پیمان واااای:یامور  

 

گفت و کرد زنونه صداشو و برداشت رو آشپزی کتاب پیمان  

کنید اضافه مواد بقیه به و کرده خورد را پیاز:پیمان  

کرد باز دیگرو صفحه و   

کافی میزان به فلفل و نمک:پیمان  

 

گفت خودش صدای با و کشید پوووفی  

چقدره؟؟ کافی مقدار بدونم باید کجا از سخته چقدر عهههه:پیمان !! 

 

 پالتو اون تو اومد هم جهان میخندیدم حرفاش به که همونطور

شتدا خز یقش دور که بود پوشیده بلند مشکی  

لطفا قهوه یه:جهان  

 

لطفا؟؟؟؟ جاااااان  

رستوران؟؟ یا کافیشاپ اومدی مگه:پیمان  

بیایم باهم نکردی صبر چرا:جهان  

 



گفت و داد چینی بینیش به پیمان   

 

 صندلی سر باهاش نداشتم حوصله اون واسه بود اونجا عسلم:پیمان

کنم بحث جلو  

داد تکون طرفین به سرشو جهان   

 

میکنی شتحمل چجوری:پیمان  

 

 باهم چرا دوتا شما نمیدونم من منه نامزده اون لطفا پیمان:جهان

 نمیسازین؟؟؟

 

کرده نگاه من به نداد جوابشو و دزدید جهان از چشمشو پیمان  

گفت التی لحن با بعد  

 

چیشدددد؟؟؟؟ ما قهوه این پس:پیمان  

 

گذاشتم جلوشون و کردم درست رو قهوه  

 



 بری ای ترکیه شرکت  با راردادق برای باید پیمان راستی:جهان

 اونجا

 

بره جاللی سینا گفتم میدونم:پیمان  

 

بری باید خودت نه:جهان  
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دارم کار برم نمیتونم من:پیمان  

 

دستوره یه این بری باید...نداری کاری تو میدونم:جهان  

 

ی همه کرد من به چشمی زیر نگاهی پیمان  



بود بهش حواسم   

 چند اگه میکرد فکر بره،حتما نمیخواست من بخاطر مهربون هپسر

میشم ناراحت بزاره تنها منو روزی  

 

که منم مشکلت اگه پیمان:یامور ... 

 

میان دیگه روز دو اینا اصغر مش:جهان  

کنه راحت رو پیمان خیال یکم تا زد حرفو این جهان  

میرم باشه گفت فیس پوکر پیمان  

 

شد خارج شپزخونهآ از شد بلند جاش از جهان  

 

نشستم پیمان کنار تندی منم  

 

نزن کارات از من بخاطر خوبه حالم من:یامور  

 

گفت تخس  

 



نمیاد خوشم ترکیه از نیست تو بخاطر:پیمان  

 

میگی راست که تو میدونم آهان:یامور  

 

نشد آماده شامت گشنمه:پیمان  

 

 برایه چی واسع نمیدونم منکه نیست خوب که دستپختم:یامور

داری؟؟ عجله نشخورد !! 

 

بگیرم درد معده جهان مثل خوبه...بهتره که بیرون غذای از:پیمان  

 

بود خوب دستپختم منه؟؟کاش بخاطر...گرفته درد معده چی:یامور  

 

 اون که غذاهایی پیش تو غذای وگرنه...غرورشه از نخیررر:پیمان

خوشمزست میخوره   

بزاری خونگی ترشی بلدی یامور راستی  

 

کردم نگاه شبه تعجب با   

 



داری؟ دوست...کنیگ درست میگم بهش اومد خاتون ولی نه:یامور  

 

دارم دوست آره:پیمان ... 

 

گفت و شکمش رو گذاشت دستشو  

دارم ویار کنم فکر  

 

بیتربیتی خیلی...هییییین:یامور  

 

ایشششش...تو گردن انداختمش مگه چیه:پیمان  

 

رفتم فکر به و ندادم جوابشو دیگه   

 

خورد رو ایندفه شاید بگو هانج به:یامور  

 

دندست یه و غد اون:پیمان  

ببخشا خودت سهم از ضمن در بیخیالش  

شکمو:یامور  



 

 

میکرد جارو میزو داشت پیمان بودیم شام خوردن درحال  

میشی خفه بخور یواش:یامور  

بود شکمش رویه دستش آشپزخونه تو اومد جهان  

خورد آب بدون و برداشت قرصی یخچال از  

 خواستم تا و ریختم لیوان تو آبی میکردم نگاهش چشمی زیر داشتم

کردم نگاه گرد چشمای با شد کشیده دستم از بخورمش  

بود جهان  

 

 روز هر یامور...خوشمزست چقدر نمیدونی جهان به به:پیمان

کنی بازی من روان و روح با چجوری که میشی بلد بهترتر  

 

 اجازه غرورش ولی بخوره غذا میخواست دلش هم جهان کنم فکر

بیاد  بدش من از شایدم نمیداد  

 آشپزخونه واز نخورد منو دستپخت بازم جهان بود هرچی دلیلش

شد خارج  

داری؟ پرواز فردا بستی رو چمدونت:یامور  

 



بچه پسر داد تکون سرشو فقط پیمان   

 برادری همچین که میشه حسودیم مهیا به مهربون داداشی...تخس

میکنم حسودی مرده که کسی به که دمش دیوونه من شایدم داشته  
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 قرآن دیگم دست و بود آب کاسه دستم یه تو بودیم در جلویه

 کوچیک

 

بود دستش تویه چمدون دسته پیمان  

 و همیشگیش اخم با جهانم بود سرد خیلی هوا آویزون ولوچشم لب

 نگاه پیمان به بود تنش تویه ای قهوه پالتویه جیب تو که دستایی با

بود اومده صبح عسلم میکرد  



 کاله و رنگ زرد پالتویه  آویزون جهان بازوی از همیشه مثل و

 کرده تنم خودمو مشکی بارونی همون منم بود سرش همرنگشم

و بسته یخ بینیم نوک بودم  

میلرزید سرما از دستام  

 

منتظره اژانس دیگه برو پیمان دهههه:جهان   

 

 مدرسه میفرستنش دارن زور به که هایی بچه پسر عین پیمانم

 خیالی سنگ با و کرد نگاه زمین به و جیبش تو گذاشت دستاشو

کرد بازی پاش زیر  

 

برو شو رد قرآن زیر از بیا:یامور   

 

گفت داری تیکه و موذی لحن با عسل  

 

 رو آزادی کشورای همچین بود داوطلب خودت همیشه که تو:عسل

  بری

 

چیشده؟ حاال گفت و زد پوزخندی  



 

زشت اردک جوجه اللی نمیگن نزنی حرف تو:پیمان  

 

کودنی خیلی:عسل  

 

دیگه کنین بس:جهان ... 

 

 سوغاتی با و برو راحت خیال با نمیفته اتفاقی نباش نگران:یامور

 برگرد

 

گفت جهانو طرف گرفت صورتشو تند و شد خیره صورتم به پیمان  

 

 دنبال بری نزاری تنها دره جهنم این تو رو یامور جهان ببین:پیمان

بازی بچه  

 

 طرف به کشید چمدونش میموونم تنها اینجا من میدونست که انگار

گفت و در   

زوره نمیرم،مگه اصال من:پیمان  

 



بود عسل به بازی بچه از منظورش  

 

 باید کلفتمون نوکر بخاطر میکنیم چیکار ما چه تو به:عسل

ستااااانی خوب حالت زیاد کنم فکر کنیم محدود خودمونو  

 

نه یا میکنی سایلنتش جهان نچ: پیمان ... 

ببین:عسل ... 

 

لطفا کنین بس پووووف:جهان  

 

 ماشین طرف کشیدش زور به و گرفت پیمان بازویه از جهان

 آژانس

قرآن،قرآن:یامور  

 

گفت و کرد تقال پیمان   

 

نشدم رد قرآن زیر از نشدم رد قرآن زیر از:پیمان  

 

گفت و زد پوزخندی عسل  



 

مکه میری داری که نه:عسل !!! 

 

 کل عسل با زیاد که منه بخاطر میدونستم زد غری لب زیر پیمان

کنه اذیت منو عسل رفتنش بعد نمیخواست نمیندازه  

 

 قبل شد ماشین سوار ای مورچه قدمای با و شد رد قرآن زیر از

 تکون سرشو جهان که گفت جهان گوش زیر چیزی شدنش سوار

 داد

 

داد تکون برام دستی ماشین تویه از  

میگردم بر زود زد لب و  

 چشمام از اشک قطره و ریختم آب سرش پشت کرد حرکت ماشین

خورد سر  

... 
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کشیدو پوفی عسل  

باالخره: گفت   

 

رفتن جلوتر اونا   

 حضورش شد،پیمان فشرده قلبمو حس این با و کردم غربت احساس

بود برادرانه حمایتش داشت آرامش  

 

بده قهوه یه بهمون داخل بیا زود دختره هی:زد فریاد عسل  

 

نداشتم ای چاره ولی گرفت حرصم  

 آوردم در رو بارونیم بود خوب و گرم خیلی خونه هوای داخل رفتم

 انداختم سالن به نگاهی اونجا از آشپزخونه صندلی رو انداختم و

 بوندهچس خودشو بازم عسل و بودن نشسته مبل رویه جهان و عسل

میزد حرف باهاش و جهان به بود  

شدم معذب من بجاش پووووف  

خورد پیمان اهدایی دستبند به نگاهم  



شد تنگ براش دلم ولی رفتنش نشده دقیقه چند   

 

گذاشتم مقابلشون سالن بردمشون ها قهوه شدن آماده بعد  

 

میرم تنهایی خودم من نمیای که تو:عسل  

راحتی طور هر:جهان  

 

گفت بدی لحن با من به رو عسل  

: وایستادی اینجا چرا تو   

 

وایستاد روم روبه اومد و شد بلند   

ببرما گوشاتو نکن یکاری فوضولی وایستادی  

بددددم انجام داشتین امری اگه بودم وایستاده بانو نخیرررر:یامور  

 

پرید سرم از برق که زد صورتم به سیلی عسل  

داشته برت دور پیمان کارای با کنم فکر:عسل   

عسللل:جهان  

 



 عین میزارین الالش به لی لی انقدر که کیه چیه؟؟این هان:عسل

نمیکنین رفتار باهاش خدمتکارا  

سرو دوتاتونم به نکنه ... 

 

عسللل شو خفه:کشید فریاد جهان  

 

باش زدنت حرف مراقب:گفت خشنی لحن با جهان  

 بزنی داد من سر دختره این بخاطر میکنی جرعت چطور:عسل 

گممی پاپا به  

 

 کردم نگاه جهان به شد خارج خونه از و پوشید لباسشو گریون بعد

 خیرمو نگاه وقتی میکرد نگاه بود رفته عسل که راهی به داشت

کرد نگاه بهم سرخ چشمای با کرد احساس  

 

ساز دردسر:جهان  

 

من بخدا:یامور ... 

 

گفت و بینیش رو گذاشت اشارشو انگشت  



شو خفه هیسسس:جهان  

 

دویدم اتاقم سمت به  گریون و دهنم جلوی رفتمگ دستامو دوتا ... 
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 تا  رفت عسل که بعدازظهر از بود شده تاریک هوا بودم اتاقم تو

هست گشنمم اتاق تو چپوندم خودمو شبه 9 ساعت که االن   

 بود خریده برام پیمان که لباسی تیکه چند بین از و حموم رفتم اول

 گالی روش که ای سرمه بلند تونیک با چسبون ای هسرم شلوار یه

پوشیدم رنگ توسی شال با داشت صورتی قرمز ریز  

 گردن  انقدر کجاست جهان ببینم میکشیدم سرک در الی از االنم و

اومده کش گردنم میکردم احساس بودم کشیده   

گذاشته تنها اینجا منو جهان نکنه  

عسل دنبال رفته حتما آره  



 بدنم به هستم تنها بزرگی این به عمارت این تو من کهاین به فکر با

 چندتا چرا نبود اینجا من بعغیر هیچکس یعنی شد وارد ای رعشه

در کنار بودن بسته رو سگ   

 سیاه گنده های سگ اون از خودم بشه گرم دلم اینکه عوض

 میترسیدم

بودم شده پشیمون بره کردم اصرار پیمان به اینکه از  

 بیشتر اون چون برام بود  الهی توفیق یه پیمان با شدنم آشنا واقعا

نباشم تنها من تا اینجا میومد مواقع  

 

 همونطور و زدم گره هم به دستامو اومدم بیرون اتاق از ترس با

 یه و آشپزخونه چراغ فقط افتادم راه ترس با میفشردمشو هم به که

بود روشن  سالن تو کوچیک چراغ  

بود دید قابل  ساماج از ای هاله فقط اونم با  

 

که برداشتم قدم آشپزخونه سمت به   

 

کجا؟؟؟:جهان  

 

ا بسم هییییی:یامور ... 



 

دیدی؟ جن چیه؟؟مگه:جهان  

 

رفتین شما کردم فکر:یامور  

 

میرفتی؟؟ داشتی کجا:جهان  

 

 من ولی نبود دید قابل زیاد بود نشسته مبل رویه کردم نگاه بهش

معدش رویه بود گذاشته دستشو که دیدم  

داره درد حتما   

 

کنم درست غذا میخواستم هیچی هی:یامور   

گفتم و کردم نگاه زمین به  

گشنمه آخه  

 

کنی؟ درست میخوای چی:جهان  

 

کردم نگاه طرفش به گرد چشمای با  



 

چی؟؟:یامور  

بودگفت معلوم صداش  از که دردی با : 

 

کن درست بیشتر یکم  میپزی کوفتی هر:جهان  

 

هاااان؟؟؟:یامور  

 

بخورم چیزی نمیتونم خودم خونه تو چیه:جهان  

باشه باشه نه نه:یامور  

 

 بهتره رفتم آشپزخونه طرف به میکرد خرابتر رو اوضاع موندنم

کردم فرار بگم  

 

 با گنده مرد خب کوفت میگه بشه آماده زود که بپزم چی من حاال

 خودتم به نیستی قائل براش ارزشی که من بر عالوه حرفت این

کردی توهین  

زدم ورق و برداشتم رو آشپزی کتاب ووفپو  

 باز 



کردم نگاه سرمو پشت برگشتم سریع آب شیر باصدای   

 از میخواد میکنه آمد رفت ارواح مثل امشب چرا این بود جهان

کنه ترکم زهره ترس  

 

 توسی شرت تی و راحتی ای سرمه شلوار  با لباسشو دیدم االن

بود کرده عوض  

 

 

روی لز من به وزغ مثل چرا:جهان  

 

صندلی رو نشست اومد  

برداشتم پیاز و مرغ تخم و گوجه و ندادم جوابشو  
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جلوش گذاشتم رو غذا بشقاب  

 

چیه؟؟ این:جهان  

 

غذاست:یامور  

 

کنی درست درمون درست یچیز نمیتونستی...غذاست  میدونم:جهان  

؟املت؟ بود؟؟ این کنم درست غذا کنم درست غذا میخوام  

 

زود گفتم من خب:یامور ... 

 

بیاری دلیل تا هزار نمیخواد حاال باشه:جهان  

 

کی من:یامور ... 

 

شد خفه ارادی غیر گلوم تو صدا که کرد نگام جوری   

 قاطی آدم این ترس از خود به خود آدمم یه بدن اعضای یعنی

چند کیلو نخاع و عصبی دستگاه و نورون میکنه ... 



 

 

بودم ریخته خودم برای املت دوقاشق    

بود مونده مایتابه تو یکمش  

یخ کوه این بشقاب تو بودم ریخته بقیشم  

 پیف پیف که نبود پیش دقیقه چند آدم همین انگار میخورد جوری

 میکرد

 

 بهش خوردن به کرد شروع دوباره برداشت هم رو مایتابه شد بلند

بودم زده زل   

گفت اخم با   

هامومیشموری؟؟؟ چیه؟؟؟لقمه:جهان  

 

نه:یامور  

 

 حاال نمیزد من غذاهای به لب دیروز تا اینکه پایین انداختم سرمو

زده شبیخون املت به  



 بود ترک که دوستاش از یکی از همیشه مواقع اینجور شاهرخم بابا

 از شکم)ایرلیدی قارداشدان قارین  که میگفت المثل ضرب یه

( نزدیکتره برادر  

 

 شد بلند حرفی یا و شکرت بدون و خورد آبم لیوان یه غذاش بعد

 رفت

خدمتکار یه به شدم تبدیل اینجا من واقعا   

بزنم حرف باهاش باید اومد پیمان   

 

 

_  نگاه اخبار داشت جهانم اتاقم برگشتم دوباره ظرفا شستن از بعد

 میکرد

 و ایران اخبار فقط این میدید هم فوتباالرو تکرار بود وقتی پیمان

 جهان

اخم با اونم  

 دقت با و میزنه گره توهم یجوری اخماشو میکنه نگاه اخبار وقتی

میگه اونطرف از بیچاره گوینده حاال میگم من میکنه نگاه  

 

 یقه برو...مانیست تقصیر اجتماعی و اقتصادی مشکالت بخدا آقا

بگیر مسببشو  



 

 من که بود من اتاق نزدیک و پله راه زیر هم حموم و دستشویی یه

میکردم استفاده ازش  

 که سیاه راهای راه با گشادقرمز راحتی شلوار مسواک زدن از بعد

بخوابم راحت تا  پوشیدم سفید تیشرت یه با بود خریده پیمان  

بود خریده برام رو شلوار این فکری چه با پیمان نمیدونم  

 

میاد بر پیمان از بگی هرچی  

 

.... 
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 شدم بیدار خواب از شنگیت احساس با ولی بود چند ساعت نمیدونم

بود نشده روشن هم هوا کردم نگاه پنجره به بود تاریک اتاق   



 

 روشن رو تخت کنار کوچیک خواب شب و کردم دراز دستمو

بود صبح4 کردم نگاه کنارش کوچیک ساعت به کردم  

 

 بود شده خشک گلوم و دهن کنم تحمل رو تشنگی این نمیتونستم نه

 تخت کنار که بارونیمو احتیاط محض  مشد بلند جام از آلود خواب

 رو شال برداشتن حوصله دیگه پوشیدم لباسم رو بودم انداخته

سرم رو انداختم رو بارونی کاله نداشتم  

میبینه پادشاهو هفت خواب اتاقش تو االن حتما جهان  

 به مونده قدم چند میداشتم بر قدم خوران تلو تلو  شدم خارج اتاق از

شنیدم رو ضعیفی هنال صدای آشپزخونه  

 صدا وقتی ولی زدم توهم الودگیم خواب بخاطر و خیاله کردم فکر

 نگاه میومد ناله صدای که اونطرف به خورد گوشم به  دوباره

بود بزرگ مبل طرف از کردم  

 سرک خشک گلویه و گرد چشمای و ترس با طرفش رفتم آروم

 شده همچال خودش تو و کشیده دراز مبل رو جهان دیدم که کشیدم

 بود

 

مبل پای نشستم رفتم  

چیشده؟؟ چیشده؟؟هی:یامور  



گفتم بلند صدای با نمیداد جواب  

 

چیشده؟؟ جهان آقا  

گفت درد از پر و گرفته باصدای جهان   

شکمم:جهان  

 

 نگاه اونطرفو اینطرف هول با و گیج شدم بلند داره درد هاااان

 کردم

مبل پای نشستم دوباره.کنم چیکار نمیدونستم   

 

کنم؟؟ چیکار من معدتونه؟؟:موریا  

 

نداد جوابی  

  

 گریه به بدم بهش آوردم آب آشپزخونه تویه رفتم شدم بلند دوباره

بودم افتاده  

 تکون رو بود گذاشته سرش زیر که رو مبل کوسن زدم صداش

  دادم

شکمش رو بود گذاشته دستشو و میکرد ناله    



 

 عهههه مکن بازش نتونستم داشتم برش بود عسلی رو گوشیش

چیه رمزش   

داد ارور گوشی  

 

 اطراف به اتاقش تو دویدم باال رفتم ها پله از و جیبم تو انداختمش

میکردم پیدا سویچشو باید کردم نگاه  

 

پنجره کنار میز رویه نبود گشتم اطرافشو و تخت رویه   

نبود ولی   

 داشتم برش بود پوشیده امروز که افتاد پالتویی به چشمم یدفعه که

کردم پیداش وای گشتم شوجیبا  

  

 به باید فقط ندارم که نامه گواهی کنه رحم خودش خدا پایین دویدم

باشم داشته امید بابام اموزشای  
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 شد بلند جهان آخ دوباره که ترمز رو زدم یدفعه بیمارستان جلوی

بود کشیده دراز ماشین عقب  صندلی رو   

 پریدم حول با و کردم باز رو بلند شاسی شینما بزرگ در دستی دو

 پایین

پنجره شیشه رو زدم نگهبانی اتاقک سمت رفتم سریع   

گفتم داد و گریه با  

 نیست خوب حالش دارم مریض کنین کمک خدا رو تو آقا:یامور

بیارمش نمیرسه زورم   

 سریع دوتاشون بودن پوشیده فرم لباس که بودن نفر سه اوناهم

بیرون اومدن  

؟؟ خانوم کجاست:گفت یشیک  

 

ماشین سمت رفتن دوتاشونم که دادم نشون ماشینو دستم با  

بیرون آوردن رو جهان و  

بود منگ درد از کنم فکر   



 قدمای با و و بودن کرده بلند دستاشون رو بزور جهانو نگهبان دوتا

اورژانس ورودی سمت بردنش تند  

میدویدم سرشون پشت منم  

باشه داشته سن سالی50خوردمی بهش که نگهبان اونیکی   

 

 هیکلیم چه ماشاهلل میشه خوب حالش دخترم نباش نگران: گفت

آوردیش چجوری تنهایی هست  

 

نبود بد انقدر حالش  اونموقع اومد زور به خودش گفتم و زدم هقی  

 

میشه خوب...انشاا نکن گریه:نگهبان  

 

 پرستار چندتا انداختن تخت رو بیمارستان داخل بردنش سریع

بردن کشیدن چرخدارو تخت و کردن ورشد   

 

 یجایی اینو جان عمو خدا رو تو گفتم نگهبان به دادم رو  سویچ

کن پارک  

پارکینگ میبرمش راحت خیالت دخترم باشه:نگهبان   



 و گرفت جلومو پرستاری که رفتم پرستارا دنبال و کردم تشکری

کشید رو بودن برده رو جهان که کوچیکی اتاقک  پرده   

باالسرشه دکتر االن باشین منتظر همینجا:ارپرست  

دارن؟؟ خاصی چیه؟؟بیماری بیمار با نسبتتون  

 

بگم چی موندم  

میکرد درد معدش کنم فکر...نمیدونم...خالشم دختر:یامور  

 

 رو بشین برو میکنی گریه اینجوری که نشده چیزی عزیزم:پرستار

چیشده میگه دکتر االن صندلی ... 

 

گذشت یکم  

کنین آماده رو عمل اتاق گفت پرستار به و بیرون اومد دکتر  

میکردم نگاهشون واج هاج منم  

آوردنشون ایشون گفت و داد نشون منو پرستار  

انداخت نگاهی پامو تا سر  و نزدیکتر اومد دکتر  

هستین؟؟ بیمار بستگان از شما:دکتر  

 



 اونم افتادم راه  دنبالش منم و میکرد حرکت سمتی به که همونطور

میزد حرف  

 

بله:یامور  

 

 نگرانی جای ولی  آپاندیسشه از بیمارتون مشکل متاسفانه:دکتر

 واونموفع میترکه اپاندیسشون وگرنه شن عمل زودتر باید و نیست

 برید گفت میشد اتاقی وارد که همونطور و  میشه سخت معالجه

امضاکنین رو عمل برای نامه رضایت و پرستاری ایستگاه  

رستارپ پیش رفتم استرس با  

 

کنم؟؟ امضا رو عمل نامه رضایت باید من:یامور  

 

 کنن امضا باید اونا بدین اطالع یکشون درجه بستگان به:پرستار

خودت نیستن دسترس در اگر... و ومادر پدر  

گذاشت جلوم فرمی  

تندگفت تند و : 

نامه رضایت وامضای_نسبتتون_بیمار اطالعات  



 که مادرش و پدر اسم اب نوشتم رو جهان فامیل و اسم گرفتم فرمو

 که نمیدونستم رو... و ملی کد بود برده اسم ازشون قبال پیمان

و بنویسم  

 دادم کردم امضا و خودم مشخصات با نوشتم خاله دختر هم نسبت

پرستار به  

 

.... 
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 تموم جهان عمل تا بمونم منتظر و صندلی رو بشینم گفت پرستار

 بشه

 

بدم؟ خبر کی به کنم یکارچ من حاال  

بگیرم؟؟ کمک کی از  

 



صندلی رو بودم نشسته که بود یکساعتی   

 دستشو تو آبمیوه ولع با داشت که افتاد ای بچه پسر به چشمم

 میخورد

 خشک لوت کویر مثل گلوم استرس از افتادم خودم تشنگی یاد تازه

بود شده  

 و شدم بلند افتاد پرستاری پیشخوان کنار کن آبسرد به چشمم

 سرد هوای این تو معلومه نبود مخزنش تویه آبی ولی رفتم بسمتش

آخه مییخوره آب  کن آبسرد از کی  

 

 چایی بیا تشنته اگه:گفت  بود مشغول پیشخوان پشت که پرستاری

بخور رو من  

ممنون نه:یامور  

 

نکن تعارف جون دختر بیا:پرستار  

 رفتم تخجال با منم پیشخوان رو گذاشت رو چاییش فنجون و

 پر قندون که برداشتم رو چایی فنجون و کردم دراز دستمو سمتش

کرد تعارف بهم رو شکالت از   

 

 روسریم یا شال...کردی ضعف ترسیدی حتما عزیزم بردار:پرستار

کنی سرت بهت میدم دارم اضافی مغنعه من نیست سرت که  



 

شد بلند گوشی زنگ صدای که کردم تشکری و برداشتم تا دو  

گفت پرستار که میخوردم چایی داشتم هتوج بی  

نمیدی  جواب چرا باشه تو گوشی کنم فکر عزیزم:پرستار  

 

ندارم گوشی منکه:یامور  

 

 داشتم برش اونه زنگه جیبم تو انداختم  جهانو افتادگوشیه یادم

بزمجه بود نوشته بود خارجی شماره  

 رو گذاشتم رو چایی خودشه حتما بزمجه میگفت پیمان به جهان

کردم وصل تماسو و یشخوانپ   

 

جهان،جهان الو:پیمان  

 جلسه دیگه ساعته بفرستی،چند رو شرکت مدارک نبود قرار مگه

باشم؟؟ آماده اونموقع تا باید دارن  

 

گرفت بغضم صداش شنیدن با  

 

پیماننن: یامور !! 



گفت تعجب با و کرد مکثی صدام شنیدن با پیمان  

 

دادی؟ جواب رو جهان شیگو چرا تویی؟؟؟کجایی؟تو یامور:پیمان  

 

گفتم بعض و گریه با:یامور   

 جهان اپاندیس گفت دکتر کنم، چیکار پیمان،نمیدونم بیمارستانم

 ترکیده

 

 جهان نکن،گفتی گریه لحظه یه...بگو دوباره نفهمیدم:پیمان

 ترکیده؟؟

 

داره احتمال یعنی...ترکیده جهان آپاندیس گفت پیماننن،دکتر:یامور  

 

هستی؟؟ کی چطوره؟،با حالش االن...خدا ای:پیمان  

 

.... 
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 جایه گفت دکتر ولی...نبود خوب حالش بیمارستان آوردمش:یامور

کنم چیکار نمیدونم...تنهام...میشه خوب عمل با نیست نگرانی  

 

چیشده؟؟ ببینم کسی پرستاری به بده رو گوشی ببر:پیمان  

 

 از که یکم بود داده چایی بهم که هپرستار همون به دادم رو گوشی

 دستم داد رو گوشی بعدش داد توضیح بهش جهان وضعیت

گوشم دم گذاشتمش  

 

نباش ناراحت اصال یامور ببین:پیمان  

 هست پرواز یه صبح فردل برای برسونم خودمو میکنم سعی من

 کارارو بیاد میگم جاللی اسم به مرد کارمندایه از یکی به االن ولی

نباشه کاریت تو کنه ستری و راست  ... 

 

پیمان بودی خودت کاش:یامور  



 

 خودت مراقب...یاموری بیام زودتر میکنم سعی:پیمان

خداحافظ...باش  

 

خداحافظ هم تو:یامور  

 

شد بهتر حالم یکم بودم کرده صحبت پیمان با االنکه   

 

کن سرت اینو عزیزم بیا:پرستار  

گرفت طرفم به که بود دستش تو مشکی مقنعه یه کردم نگاه   

 گرفتمش

 

ممنون چیز همه بابت...مهربونی خیلی:یامور  

 

گلم میکنم خواهش:پرستاره   

استراحت اتاق اون تو میتونی   

 

بیارن رو مریضتون تا بکنی استراحتم کمی و کنی عوضش  



کردم قبول تعارف بدون بودگ خسته واقعا  

 

_ کردم باز چشمامو میزد صدا اسممو که کسی باصدای  

 اومدم افتاد یادم کردم نگاه اطراف به نشستم شدم بلند ودآل خواب

بود مهربون پرستار همون کنم استراحت تا اینجا  

عزیزم سالم   

سالم:یامور  

 دلم ولی زدم سر بهت اومدم خوابیدی،چندبار ساعته چند:پرستاره

کنم بیدارت نیومد   

 

جهان:یامور  

 

 پیش ساعت چند خوبه حالش جان یامور نباش نگران:پرستار

خوابه االنم بخش کردن انتقالش  

 

شدم هم شما مزاحم ببخشید خدا تورو...ممنون خیلی:یامور  

 

 نوشتی که فرمی روی از اسمتو...عزیزم حرفیه چه این:پرستار

چیه؟؟ اسمت معنی لیالست من اسم فهمیدم  



باران:یامور   

 

 که کردم مرتب سرم رو رو مغنعه قدی آینه تو از و شدم بلند 

شد خشک سرم باالی همون دستام افتاد شلوارم هب چشمم  

کردم نگاه پرستاره طرف به   

 

میگردم؟؟؟؟ شلوار این با ساعته چند من:یامور  

بود میزه ریزه و داشت ملیحی خیلی چهره خندید ریز پرستاره   

 

اره:لیال  

 

بیرونکه برم شلوار این با دوباره نمیتونم کنم چیکار:یامور  

 

ندارم اضافه شلوار دیگه جون یامور شرمنده:پرستار  

 

کردم نگاه بهش وار بیچاره:یامور  

جهان پیش میرفتم باید نبود ای چاره  

 



 بیمارتون که گفت اومد مرده یه بگم بهت رفت یادم راستی:پرستار

جاللیه آقای گفت و داد نشون مدارک و میشناسه رو  

رستهمیف رو جاللی اسم به فردی  بود گفته افتادم پیمان حرف یاده  
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 یه ازت کردی برام که کارایی بخاطر بازم جون لیال باشه:یامور

ممنونم دنیا  

 

 به سالن آخرای باال طبقه هم بیمارتونو...بود وظیفم عزیزم:پرستار

کردن منتقل 204 اتاق  

 

 کردم پیداش میگفت که اتاقی سمت رفتم و کردم خداحافظی ازش

204 اتاق  



 بود جهان فقط اتاق تو کردم نگاه در الی از و کردم باز ودر آروم

شدم که اتاق وارد بود تخت،خواب رو که اونم  

سالم اومد شخصی صدای  

ندیدمش چرا پس بود جوون مرد یه کردم نگاه طرفش به  

 

سالم:یامور  

هستین؟؟ کی شما  

 

 و جهان شرکت کارمندای از یکی هستم جاللی سینا من:گفت مرده

 باشین خانوم یامور باید شما اینجا بیام که زد زنگ یمانپ...پیمان

 درسته؟؟

 

میاین بود گفته پیمان...یامورم بله:یامور  

 

 میانسال مرد یه جاللی آقای از تصورم ولی کردم اضافه فکرم تو

خوشتیپ ظاهر به جووون مرد یع نه بود کچل چاق  

 

 کردم احتاستر یکم پرستارا استراحت اتاق تو نه دادم ادامه بعدش

ببخشید موندم خواب که  



 

 فهمیدم شد متوجه تا و میکرد نگاه شلوارم به لحظه یه که دیدم

دزدید نگاهشو  

جدیده مدل حتما میگه دلش تو حتما   

 

 نگرانی جای دادم انجام  رو مربوطه کارای باقی و پول من:سینا

  نیست

میاد بهوش هم دیگه یکم تا و خوبه جهان حال گفت هم دکتر  

 

شکر خدارو خب:موریا  

تخت کنار صندلی رو نشستم رفتم  

 

خصوصیه؟؟ اتاق این:یامور  

 

 بیار گفتم داشت بستری مریض چندتا که بودنش برده اتاقی بله:سینا

نکنه کلمو شدنش بیدار بعد تا خصوصی اتاق مش  

 

خورده هم سیناهه این تن به خان جهان صابون پس  

 



 اگه وگرنه ببینم رو کسی دنکشی درد نداره تحمل دلم که کنم چیکار

 و رفتارا اون جهان و بود خونه اون تو جهان با دلسنگی فرد

بندازه بهش نگاهم یه بود محال میکرد بهش توهینارو  

کنم جبران باید منم داده پناه من به جهان نیستم  نشناس قدر من ولی  

پرسید که خورد گوشم به جاللی سینا صدای  

 

دارین جهان با نسبتی چه شما بپرسم میتونم:سینا  

 به بگم روش تو رک باید میکرد پیچم سوال داشت وضیعت این تو

ولی چه تو ... 

 

خالشم دختر:یامو  

 

نداره خاله جهان دارم خبر من که جایی تا ولی:سینا  

 

وای ای  

بیا حاال میگی دروغ راه به راه خانوم یامور بیا  

دیگه بده جوابشو   

 

من برای شد فراری راه جهان ناله صدای  



 

آب:جهان  
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 تا میکردم آماده سوپ آشپزی کتاب رویه از داشتم آشپزخونه تو

بخوره جهان ببرم  

 

 که کرد  اصرار پشت اصرار اخماش اون با اومد بهوش وقتی

بمونه بیمارستان نمیتونه  

 دکتر و بشه مرخص تا کرد کاراشو هم جاللی سینا کارمندش اون 

که گفت هم  

 با مسیولیتش دیگه اینکه و باشه بخیش و زخم مراقب خیلی باید

و خودمونه  

کرد امضا رو مرخصی برگه دیگه توصیه کلی با   



 به کردن جا جابه و خونه اوردن پرستار و آمبوالنس با رو جهان

خودش اتاق تو باال اتاق  

 بره و نداره نیاز چیزی به و خوبه حالش که گفت هم جاللی به

 شرکت

 شمارشو و ندارم نیاز چیزی که پرسید من از سینا آقا رفتن وقعم

 خونه این فهمیدم من که بود اونموقع و بزنم زنگ بهش من که داد

 نشده متوجه من بود نزده زنگ کسی حاال تا چون و داره تلفن هم

 بیشتر  بکشم سرک جا همه به که نبودم هم فوضولی آدم بودم

بودم آشپزخونه مواقع  

 

 درست منکه برعکس خونه برگشتیم جهان ماشین با هم مدناو وقت

 یا و ترمز رو میزدم همش و برونم ماشینو نمیتونستم حسابی

میاوردم در جهانو آخ و چوله چاله و انداز دست  تو مینداختم  

میکرد رانندگی خوب خیلی سینا آقا  

 

 یک و سوپ کاسه حاوی سینی دستم تویه بود باز جهان اتاق در

بود قرصاش خوردن برای بآ لیوان  

 

 بیدار وقتش به باید من و بود شب نصف برای قرصاش از تا چند

نزنه نیشم زبونش  با یخ کوه این اگه بدم بهش تا میشدم  



 

کرد باز چشماشو تخت رو نشستم من تا  

 

بدم بهتون قرصاتونو تا بخورین کردم درست سوپ براتون:یامور  

 

گفت اخم با که گرفتم دهنش جلویه سوپ قاشق یه  

 

چالقم خودم مگه:جهان ... 

 

داد ادامه و اونطرف برگردوند صورتشو  

سالمه 4 من انگار  

 

اومد در خودش آخ که کشید دستم از قاشقو  

 

گفتم مظلوم  

نکنتونه درد دستت عوض میکنین اینجوری چرا:یامور  

 

اومدم بیرون اتاق از شدم بلند که رفت بهم ای غره چشم   



 قبلیم جای همون نشستم برگشتم دوباره فتمگر وجدان عذاب ولی

میخوره سوپ داره سختی با میدیدم   

 

کنار بزارید غرورتونو امروزو یه میشه چی حاال:یامور   

 

 برت دور کنما کوتاه زبونتو نتونم که نشدم گیر زمین انقدرم:جهان

 نداره

 

 قاشق و گرفتم دستش از قاشقو نیاوردم خودم رویه به ولی ترسیدم

دارم سوپ بهش شققا به  

نزد حرفی دیکه چرا نمیدونم   

 این دوز که داره لجباز بچه پسر یه درونش پیمان مثل جهانم پس

باالست خیلی یکی   

 

 منو کرد میل متوالی های غره چشم و اخم با قرصاشو اینکه از بعد

بیرون کرد پرت اتاق از  

 

کنم استراحت میخوام ببری تشریفتو میتونی دیگه:جهان  

 



 دیگه میکنی استراحت داری خوب میکند کوه داشت االن تا رانگا

میکنم خدمت بهت دارم کوزتم منه   

 

شدم گوشی زنگ متوجه ها پله پایین رسیدم تا پوووف   

بود جهان گوشی  

 تند میومد بودمش انداخته مبل رویه که نیم بار جیب از صداش

 جیب از گوشیرو و میز رو گذاشتم دستمو تو سینی طرفش رفتم

آوردم در بارونیم  

بود عسل مخاطب اسم   

موذیه عسل پیمان قول به حتما  

 چه فهمیدم شنیدم صداشو تا کردم وصل تماسو که چیشد نمیدونم

بله الو گفتن با و شدم مرتکب اشتباهی   

کردم تکرار رو اشتباهم  
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جهان الو:عسل  

 

گفتم و دادم قورت دهنمو آب  

 

بفرمایید بله:یامور  

 

هستی؟؟؟ کی تو:عسل  

 

یامورم؟ من:یامور  

 

گفت عصبی و کالفه عسل  

خریه کدوم یامور   

گفت و کرد مکثی ولی  

 تو دست جهان گوشی...نیستی کلفت دختره همون تو ببینم وایستا

میکنه؟؟ چیکار  

 

 جهان حتما بعدشم... کنین صحبت درست لطفا خانوم عسل:یامور

دادم جواب من هک بدن جواب نمیتونستن خان  



 

هان؟؟ کجاست جهان عوضی دختره شو خفه:گفت داد با عسل  

 

 بگم ای یدفعه نداد اجازه نازکم دل این یعنی بگم واقعیتو نتونستم

و کرده عمل نامزدت ... 

 

من حمومن االن خان جهان:یامور ... 

 

 بحسابت میکنین؟؟من غلطی چه اونجا دارین چیییی؟؟شما:عسل

سراغت یامم آشغال دختره میرسم  

 

 خواستیم اینجوریه چرا این گفتم چی من مگه کرد قطع رو وگوشی

کنیما خوبی  

 رو سینی  میز رو گزاستم رو گوشی و انداختم باال ای شونه

بشورم کثیفو ظرفای تا آشپزخونه رفتم برداشتم  

 

 کنار عسلی رو گذاشتم بردم جهانو گوشی بخوابم اینکه قبل شب

نکرد هم خالی و خشک تشکر یه حتی دادم قرصاشم و تختش  

 



گذاشت جواب بی که گفتم بخیر شب  

فروختم بهت تری هیزم چه من آخه  

 

 ساعت برای کردم تنظیم و برداشتم رو کوچیک ساعت اتاقم رفتم

بدم رو جهان قرصای و شم بیدار تا 2  

 

 بیدار خواب از  اف اف زنگ باصدای که بود چند ساعت نمیدونم

 بودم شده بیدار بار چند صبح تا نداشتم رو شمب بلند اینکه حال شدم

 پانسمانش دیدم که صبحم دمدمای و بدم خانو جهان قرصای تا

کردم عوضش اصرار و جنگ و بزور شده خونی  

میشه بدتر رفتارش کنه رفتار خوب باهام اینکه عوض  

میسوخت اف اف حتما نمیدادم جواب اگه بود کی هر   

 

 رویه که شالم بودم پوشیده بلند تونیک بیداریام شب بخاطر شدم بلند

رفتم سالن به آلود خواب و برداشتم رو بود تخت  

بود شده قطع صدا دیگه ولی  
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 اسممو که اومد حیاط از پیمان صدای که اتاقم به برگردم خواستم

میزد صدا   

 

پیمانننن؟؟؟ شد گرد چشمام  

 

یدمد که کردم بازش و در سمت دویدم  

و داد تکون برام دستی میدوه  ساختمون سمت داره هم پیمان  

  

یاموریییی:پیمان  

 

پریدم پایین و باال منم:یامور   

  پیمانننن

 

برم پیشوازش تا دویدم منم  



 

میدویدم من میدوید اون   

 

 کرد باز طرف دو به دستاشو پیمان که برسیم هم به بود مونده یکم

هکن بغل منو میخواست چییی؟؟این  

زمین خوردم  که چیشد نمیدونم هولم از بیام خودم به تا  

  

پیمان آخخخ:یامور  

 

نشست باالسرم اومد تر سریع  

 

چیشد؟؟؟ یامور وای ای:پیمان  

 

نشو نگران خوبم هیچی گفتم و باال  اوردم دستمو  

 

هندیمون احساسی صحنه به زدی گند یعنی شو بلند شو بلند:پیمان  

 

شدیم بلند هم با همزمان و کردم جور و جمع خودمو   



 

خندیدیم کردیم نگاه هم صورت به تا   

 اهمیت برام پیمان حضور با ولی میکرد درد زانوهام و دست

  نداشت

 

اومدی؟؟ خوش:یامور  

 

بود شده تنگ خیلی براتون دلم فدات:پیمان  

کشیدم خط دفترم تو نبودم پیشتون که هایی دقیقه  

گفت و افتاد راه   

میدم شونتن بعدن بیا حاال  

 

بابا رفتی نشد روزم دو گفتم خندیدم  

 

دوسال بگو روز دو نگو:پیمان  

 هوووووف

 

وگفتم خندیدم بازم  



 

 اومدی نمیداشتی؟؟چجوری بر اف اف رویه از  دستتو بودی تو

 تو؟؟

 

 وایستادم بیرون اون دوساعته ها 12 ساعت یاموری کجایی:پیمان

 پرش یه با و در یباال از شدم مجبور...شد سبز علف پام زیر

تو بیام چانی جکی  

 

گفتم خجالت با  

 

موندم خواب ببخشید وای:یامور  

  

 قد چشمات شدی چینیا شبیه معلومه قیافت از سرت فدای:پیمان

شده نخود  

 

چشمان و صورتم رو کشیدم دستمو حرفش این با  

 

خونه؟ آوردین جهانو میگفت سینا:پیمان  

 



خواست خودش اره:یامور  

 

گفت و عمارت طرف دوید پیمان فمحر این بعد  

 چه در جنوب قطب جهان ببینم تو بریم سرده هوا بیا بدو:جهان

 حاله

 

دویدم سرش وپشت شد شل نیشم دوباره منم  

 

 پشت منم شد وارد بزنه در اینکه بدون جهان اتاق دم رسید وقتی 

  سرش

  حرف بلند بلند که پیمان صدای با بود خواب تخت رویه جهان

شد هم در درد از چهرش و پرید خواب از میزد  

 

کجاااان؟؟؟ عمو های گوگولی:پیمان  
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 جهان

 

 پیمان چی کشید تیری زخمم که پریدم خواب از پیمان بلند باصدای

 اومده؟؟

 

 در درگاه تو هم دختره دیدم سرم باال پبمانو که کردم باز چشمامو

میخندید پیمان یحرفا و حرکات به و بود وایستاده  

 

کجان؟؟ عمو های گوگولی:پیمان  

 

کردم نگاهش اخم با و گنگ    

گفت و انداخت نگاهی اطراف به پیمان   

 

هام؟؟ بچه کوش زاییدی  قلو دو میگفت یامور پس:پیمان  

 

کردم نگاه بهش اخم و خشم با   

 بود تخت کنار عسلی رویه که ها دارو وکیسه کردم دراز دستمو و

کرد برخورد سرش با کردم پرت بطرفش و برداشتم رو  



 از لبخند که کردم نگاه دختره طرف به اومد در الکیش اخ و

گفت و شد پاک صورتش  

 

نزدم حرفی همچین من بخدا:یامور   

 

 ترک رو محل و انداخت پیمان به نگاه یه حرف این گفتن از بعد

 کرد

 

تخت رو نشست اومد پیمان  

نداره حرف گیریت نهنشو بازم مصدومی اینکه با:پیمان  

چطوره؟؟؟ حالت  

 

گفت برادرانش و نگران لحن با اینو  

 

بزاری بزمجه تو اگه خوبم:جهان   

 

خندید سرخوشانه پیمان  

 

من؟؟ دل ور اومدی کردی ول اونجارو کار: جهان  



 

 موندنم شد فصل و حل جلسه بار یه با چیز همه جهان جون:پیمان

شدم نگرانت اینجا اومدم دگاهفرو از مستقیم بود الکی گذرونیه وقت  

 

شد خیره زمین به و کرد اویزون لباشو حرفش این بعد  

 

نزنم حرفی بهش میکرد اینجوری کاه زیر آب  

 

موند در جلویه چمدونمم:پیمان  

 ماپاندیسو آپاندیس نبودما سرت باال روز شد؟؟یه چت دفعه یه تو

کردی؟؟ منهدم  

 

میشم خفه دارم اینجا پایین ببر منو نزن مفت حرف:جهان  

 

 دردم که کنه بلند منو خواست و گرفت بازوهام از طرفم اومد

 گرفت

 

زلزله روحت تو تف:جهان  

ببخشید ببخشید:پیمان  



 

بود افتاده نفس نفس به پیمانم میرفتم پایین ها پله از داشتم کمکش با  

 

سرم زیر گذاشت کوسنو پیمان که بزرگ مبل رو کشیدم دراز اروم   

 

پایین آوردیش چرا پیمان وا عه:یامور  

 

انداخت باال ای شونه پیمان  

خواست خودش گفت و  

 به اینکه بدون برگشت ای قهوه نازک پتو  یه با و رفت دختره

روم انداخت کنه نگاه چشمام  

بود خودش عطر پیچید بینیم تو عطری بویه که   

 تند های عطر و ادکلن از همیشع عسل کشیدم بو عمیق خوداگاه نا

 منه بخاطر که میگه  میکنه استفاده کننده تحریک خودش ولق به و

 !!!...ولی

 

کنی؟؟ استراحت روز چند گفته دکتر:پیمان  

میشم بلند شد خوب حالم که یکم چند هر:جهان  

گفت برگشت شربط لیوان یه و قهوه فنجون دو با که دختره  



کنه عفونت ممکنه گفت دکتر باشین زخمتون مراقب باید:یامور !!! 

 

نمیکنه صدق من برایه حرفا این:انجه  

 

داره ربطی چه:یامور ... 

 

گفتم بدی لحن با و بده ادامه نزاشتم  

 

 من واسه باشه خودت کار به سرت بهتره نداره ربطی تو به:جهان

آش از داغتر کاسه شده  

نزدم حرفی دیگه ولی کرد بغض و شد ناراحت فهمیدم  
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میزدن حرف دختره با و بودن  نشسته چمدونش نآورد بعد پیمان  

 

میکردم تماشا تلوزیون مثال منم  

بود اونا به گوشم ولی   

 

 شلوار با چجوری و شده من حال متوجه چجوری اینکه از دختره

 برگشتنمون و سینا اومدن تا بیمارستان برده منو راهش راه قرمز

میزد حرف خونه به  

 

 بعید میشناسم من که پیمانی از هک کاری میداد گوش ساکت پیمانم

 بود

کرده خودش درگیر رو پیمان داره چی دختره این یعنی   

 

 و اصغر مش صدای و شد باز وردی در که بودیم نشسته همینجور

 بغل رو خانوم راحله و پیشوازشون رفت دختره اومد خانومم راحله

 کرد

 

جون خاتون اومدین خوش واییی:یامور  

 



بمونم بیشتر نیاورد طاقت دلم دیگه خترمد فدای:خانوم راحله  

 برگشت اونجا از امیرحسینم برگردیم گرفتیم تصمیم اصغر مش با

 تبریز

 

اومدین خوش اصغر مش:یامور  

 

جان بابا باشی سالمت:اصغر مش  

 

بود رفته پیشوازشون به پیمانم من طرف اومدن  

 بهشون خبری چرا که شدن نگران و ناراحت خیلی دیدن منو تا

دیمندا  

نبود نیازی گفتم منم  

 منو اخالق اونا ولی میزدم حرف باهاشون سرد و خشک درسته

میکردن رفتار مهربونی وبا میشناختن  

 

وصاله روز روزیه عجب امروز:پیمان . 

 

شد بلند اف اف صدای که  

کنه باز درو رفت دختره   



 

خانومه عسل یعنی چیزه:یامور  

گفت اینو استرس با  

 

اه ببینیم باید کیو برسیم کوره گربه این وصال به نمیخوایم ما: پیمان  

 

 میگفت میزدم حرفی وقتیم بود لج عسل با انقدر پیمان چرا نمیدونم

 هم کله و سر تو انقدر خودمون ما اون طرف نه باش من طرف نه

 ولی بود چی حرفش این معنی نمیدونم بیاره کم یکیمون تا میکوبیم

میرفت در دادن جواب زیر از شوخی و بازی مسخره با همیشه  

 

 کرد نگرانی و بیخبری اظهار من پیش و داخل اومد  وقتی عسل

بود سرد خیلی رفتارش ... 

شدن پراکنده همه   

 

پسرم برات کنم درست مقوی غذای یه برم من:خانوم راحله  

 

بزنم سری یه باغمون ته خونه به برم من:اصغر مش  
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 رفتین شما وقتی از بخورم بده چیزی یه منم به انج خاتون:پیمان

کشیدم گشنگی  

شکمت ارواح اره  

 

جان خاتون کمکت میام منم!!پیمان؟:یامور  

دارم کار من شما با باشین داشته تشریف شما نکرده الزم:عسل  

 

 منظورشو من که کرد نگاه چشمام به رفتن موقع پیمانم رفتن همه

 فهمیدم

 

نیست؟؟ خوب جهان حال نگفتی چرا زدم زنگ دیروز:عسل  

 

کنم نگرانتون نمیخواستم کنید باور:یامور  



میگی دروغ چرا عوضی دختره:عسل  

گفت گریه با من روبه  

 من با یجوری...بودین حموم تو هم با گفت بهم دختره این:عسل

 من کرد کاری شد خورد اعصابم واقعا نمیدونی جهان زد حرف

کنم شک بهت  

 

بزنی؟؟ هم به  جهانو و من بین یخوایم بهم گفتی دروغ چرا  

 

نزدم حرفو این من خان جهان بخدا:یامور  

میگم؟؟ دروغ من یعنی چیز همه بی دختره:عسل  

 اینجا هاش گفته اون بعد دخترو این حضور نمیتونم من جهان ببین

کنم تحمل ... 

گفت و کرد نگاه من به عجز با دختره   

 

نخواستم من نزدم رفیح همچین من مادرم و پدر روح به:یامور   

...  

 

کرده؟؟ جرعت چجوری دختره این  

 



شوووو خفه:جهان .... 

 میکنه رفتار پرستارا عین و میرسه من به انقدر دختره این پس

داره نقشه  

 

میکنی گم اینجا از گورتو االن همین:جهان  

افتاد گریه به دختره  

 

بازوم رو گذاشت دستشو بود نشسته کناری مبل رو که عسلم  

 که دختره این حرف نکنم باور نامزدمه که عسلو حرف من عنیی

کنم باور رو داره نیتی چه و چجوریه نیست معلوم  

 

بیرون؟؟ کنم پرتت خودم با میری اینجا از خودت:جهان ... 

کرد بلندش و گرفت دختره بازویه از و شد بلند عسل  

 کنی کلفتی اینجا نداری اینو لیاقت...لیاقت بی دختره شو بلند:عسل

میزنه مفت حرفای من برای  

گفت  گربه با دختره  

 

بشن نگران نخواستم نگفتم بهشون چیزی من آقاجهان بخدا:یامور  

 



درمیکشیدش طرف به عسل  

 

چخبرهههه؟؟ اینجا:پیمان  

 

پیمان:یامور  

داد هل عسلو و اومد پیمان  

 

میکنی؟؟ غلطی چه داری:پیمان  

 بین میخواد که دادی رو بهش میکنین دختره این با تو غلطو:عسل

کنه خراب جهانو و من  
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نکن احترامی بی پیمان به عسللل:جهان  

 



میکنه مجبورم خودش:عسل  

 

پیمان نکردم کاری من بخدا:یامور  

گم نمی دروغ من  

 

میدونم عزیزم میدونم:پیمان  

 

زد داد کردن گریه به کرد شروع عسل  

 

دختره این جایه یا اینجاست من جایه یا:جهان   

 

نزدم حرفی پیمان بخاطر  

 

جهانشاه:پیمان !!!!! 

میریم شو آماده یامور  

 

دختره این بخاطر پیمان:جهان ... 

 



جهان حق حرف بخاطر:پیمان  

دارم براش موقع به که عسل این و بمون تو  

 نگاه من به و پرید رنگش پیمان حرف این با که کردم نگاه عسل به

دزدید چشمشو زود ولی کرد  

 

 پیمانم میکرد گریه داشت هنوزم برگشت کیفش با شدو آماده دختره

زدن بیرون در از و برداشت خودشو چمدون  

 

پوووف پیمااان،پیمان:جهان  

 

زد؟؟؟ دوستیمونو قید دختره اون بخاطر  

 

 قائل دوستیمون برای ارزشی پیمانم اومده دختره اون وقتی از

 نیست

 لبخندی نشست و کرد جا  کنارم خودشو اومد کردم نگاه عسل به 

گفت و زد  

عزیزم ممنون:عسل  

 



 خواهی عذر ازش باید نداره پیمان به ربطی هیچ دختره اون:جهان

 کنی

گفت عصبی عسل  

نمیکنم خواهی عذر هیشکی از من چی:عسل  

 

گفتم همینکه: جهان   

 

گفت ناراحتی با که اومد خانوم راحله صدایه بده جواب خواست تا  

نخوردن چیزی بود گشنشون آیاپیمانم:مخانو راحله  

گفت پرخاشگرانه عسل  

جهنم به:عسل !! 

عسللل:جهان  

 اونجا چرا تو:گفت خانوم راحله روبه و کرد جمع خودشو عسل

  وایستادی

بیار قهوه برام برو  

 

میکردم فکر پیمان به همش  
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نبود خبری پیمان از میشد دوروزی   

میکنه رفتارارو این دختره اون بخاطر واقعا یعنی . 

 

 پی اشتباهش به میدونستم نمیزدم زنگ بهش هم غرورم بخاطر

میگرده بر خودش و میبره  

ناراحته و عصبی خیلی یعنی میزد صدا کامل اسممو وقتی ولی  

 که نبود مهم زیاد براش من وضعیت انگار خونشون بود رفته عسلم

بمونم اینجا که نمیادبر من دست از کاری اینکه گفتن با   

 فردا از کنم تحمل رو خونه نمیدونستم دیگه رفت کردم راهیش

شرکت میرفتم  

میرسید بهم اونجوری که داشت هدفی هم دختره اون  

 االن تا داشت بیشتری روشنایی عمارت انگار بود اینجا وقتی ولی

بود تاریک جا همه و نمیومد صدایی هیچ که   

داشتم نیاز تنهایی به خودشون خونه برن گفتم هم اینارو اصغر مش  



 

نزاره تنهام که داشتم نیاز کسی به االن  من نه ولی  

 های نگاه و ها اخم وجود با و زور به که دختره اون مثل

میکرد کمک بهم و میداد انجام خودشو کار بازم توبیخگرانم  

 

 منافع برای و نبود دوستانش انسان حس بخاطر که فهمیدم اونم ولی

میکرده کارارو اون دشخو  

 

 کل بود بیخبر من از یکساعت اگه پیمان زده قول  هم پیمانو دختره

بگیره خبر من از تا میکرد عاصی رو شهر   

 از حرفی بگیرم خبر شرکت از تا میزدم زنگ سینا به وقتی ولی

نمیزد پیمان    

 دختره اون به که کرده اشتباه نگه و نیاد اون تا بود گرفته حرصم

 پوزخند خودم افکار به نمیزنم حرف باهاش پشیمونه و کرده اداعتم

کرده چیکار دختر یه ببین زدم   

 

 تالفی بفکر و کنیم قهر ها بچه پسر مثل رفیق دوتا ما شده باعث

 باشیم

 

نمیداشتم نگهش اول از باید  



 

 رو بود اومده برام که پیامهایی داشتم و بود دستم تویه گوشیم

پیمان از میپیا هیچ ولی میخوندم  

 نداشتم

رسید بفکرم چیزی ناخوداگاه  

تماسها ذخیره لیست تو رفتم  

 بود زده حرف دختره اون با که عسل پیش روزه چند تماس اره

بود شده ضبط  

چرا نمیدونم ولی کنم بازش خواستم   

شدم شک دچار و کردم تعلل  

گفته؟؟ راست دختر اون بفهمم و کنم بازش اگه  

نه نه   

مزد حذفو گزینه  

... 
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پخش رو زدم رو شده ضبط صدایه و زدم رو کنسل  

 میشد معلوم و میرفت توهم بیشتر اخمام میشنیدم که ای جمله هر با

نزده حرفو اون میگفت عسل که اونجور دختره و گفته دروغ عسل  

 

 که میدادم گوش مکالمشون به داشتم که بود هشتم یا هفتم بار شاید

کردم قطع شوسطا  

 

بود،سردرگم پیمان با حق واقعا اینبار   

بود خورد اعصابم بودم  

 

 این با ولی میکنه نگاه باال از همه به اون دروغگوه عسل یعنی

افتاده لج دختر  

کنم چیکار باید نمیدونستم   

 

بزنم زنگ پیمان به که بود این قدم اولین شاید   

ددا جواب نرسیده بوق سومین به گرفتم شمارشو  

 



 محلی کم مثال که نداد جواب هم بوق اولین با میدونم منکه بزمجه

 کرده

برده پی یچیزایی به حتما من زدن زنگ با ولی  

 

بفرمایید بله:پیمان  

 

الو،سالم:جهان  

 

سالم:پیمان  

 

نمیگیری؟؟ کجایی،خبری:جهان  

 

قهرم:پیمان  

 

میمونی ها بچه مثل گنده مرد:جهان  

 

شدم موفق که کنه خالی حرصشو میخواستم حرفم این با  

 



 ما حرف به خانومتو عسل حرف که تو یا هام بچه مثل من:پیمان

 گفته دروغ موذی عسل اون فهمیدی میدونم منکه  دادی ترجیح

 جایه حضورت به کنم عرض هم بنده و کشی منت زدی زنگ حاال

ذوقی سوزن سر هوشی خرده  داریم نانی تکه خوبه یامور و من  

میکنه زندگی اینجا بعد هب این از یامورم ... 

 

شد؟؟ تموم حرفات:جهان  

 

خداحافظ  بزنم حرف باهات نمیخوام ولی نشده تموم نه:پیمان  

 

عمارتم االن نیست خوب حالم کرده عفونت زخمم:جهان  

 

فهمیدم گوشی پشت از هم شدنشو دستپاچه  حرفم این با  

 

 مکن متوجهت چجوری من چطوره؟؟آخه حالت چیییی؟؟االن:پیمان

االن میام افتادم راه االن باشی خودت مراقب که  

 

گفت نگرانی با اینو   



 من برای مثال حاال میده من برای جونشم نمیفهمم میکنه فکر زلزله

بود کرده قهر  
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 دروغ با که بود ناراحت مثال و بود نشسته مبل رویه روبروم پیمان

اینجا کشوندمش  

 

بود زده گره هم به سینش رو دستاشو و بود هم تو اخماش  

 

بده حالت گفتی الکی چرا:پیمان   

 

نمیومدی نمیگفتم اونجوری اگه سرتقی چقدر میدونم:جهان  

 

گفت و زد پوزخندی  



 

 سنگ از من دل جنوب قطب جهان نکن نگاه خودت به هه:پیمان

زدم رو سکته نمیچه عمارت رسیدم تا نیست  

 

گفتم و دادم پوزخندشو جواب منم  

 

دختر یه بخاطر خودت تو:جهان ... 

 

 خودتم کن تمومش رو بازی مسخره این دیگه لطفا جهانشاه اه:پیمان

یاموره با حق که فهمیدی  

 

کرد نگام سوالی بعد  

 بود رسیده بهم خودم نامزد از بیشتر دختره اون میگفت راست آره

نیاد بود مجبور پیمانم نمیومد اینجا اگه اون ضمن در  

 

فهمیدم من نگو ولی بیارش برو:جهان  

شونم رو زد بشه رد کنارم از میخواست وقتی و شد بلند پیمان  

 



 رو عسل میخوام اینکه بخاطر نه تو بخاطر میارمش میرم:پیمان

 بهتر اطرافتو ادمایه کنی باز بیشتر چشماتو بهتره هم تو بسوزونم

 بشناسی

 

رفت رویی پر بچه خیلی گفتن با و  

 

 سعی گریه با اونم ببینمت نمیخوام مدت یه گفتم لعس به زدم زنگ

 گفتم وقتی ولی نگفته دروغ که میگفت و داشت نمایی مظلوم در

 گفت بد دختره از یکم و کرد گریه بیشتر شنیدم شدشو ضبط صدایه

 میخواسته و بوده زنانه حسادت یه و نداشته منظوری داد توضیح و

کنه دور من از رو دختره  

 

کردم قطع تماسو حرفم تکرار با منم  

 

 منو عمارت برگشت وقتی دختره برخورد چیز همه از بیشتر

کرد متعجب  

افتاده اتفاقی انگار نه انگار  

 



 میکنه فکر پیمان بود مهربون و خونگرم خیلی محیا پیمان خواهر

 باهم...و رفتاری شباهت هیچ من بنظر ولی محیاست دختره این

 ندارن
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میگدشت اتفاق اون از روزی چند   

 آموزشگاه عمارت های نزدیکی میگفت خانوم راحله بود مدت یه

 مثل دختره بنطرش کنه نام ثبت اونجا رو دختره که هست هنری

میشه تر پژمرده روز هر که گلیه  

 وقتی گفت اینو هم پیمان ولی نه یا بود خواسته ازش دختره نمیدونم

کردم مخالفت  

میکنه قبول عولیتشومس خودش گفت   

 با بقیش و نداره ربطی من به بعدش اتفاقای گفتم جوابش در منم

بودم گفته خودمو نظر خودت  



 وسایلی لیست داشت دختره وقتی و کردن خودشونو کار اونا ولی

 نام ثبت عروسکسازی فهمیدم میداد پیمان به داشت الزم که رو

 کرده

 فقط من های تخم و اخم ابلمق در و میداد رو خیلی دختره به پیمان

میکرد شل نیش  

 

 و شده افسرده که میگفت و میزد زنگ بهم اوقات گاهی عسلم 

دیگه حرفای   

 

 پیمان با مورد این در باید نبود مهم برام ناراحتیش چرا نمیدونم

میزدم حرف  

 میکردم کار روش داشتم و خونه بودم آورده هارو پرونده از یکی

 یه یا و قهوه خانومه راحله کردم فکر خورد اتاقم در به ای تقه که

برام آورده چیزی  

 

بفرمائید:جهان  

 

اومد دختره صدای  

 

تو بیام میتونم:یامور  



 

 االنم تو گفتم فکرم تو میکشد سرک در الی از در سمت به برگشتم

اتاقی تویه   

میزم سمت چرخیدم چرخدار صندلی با و نزدم حرفی  

 

فهمیدم قدمهاش صدای از اینو تو اومد  

میز رویه گذاشت رو قهوه فنجون  

کنار وایستاد و  

 

کردم نگاه بهش  

 

چیزه:یامور  

 

شد تر دستپاچه که کردم نگاهش اخم با  

زدم حرف به کرد شروع هم سر پشت و تند ولی  

 

 کنین نام ثبت کالس تو منو شدین راضی شما که گفت پیمان:یامور

 مربوط کارای البته یکارای یه من  ولی ممنونتونم خیلی بابت این از

 برای برای بدم انجامش خونه تو باید باید که دارم عروسکسازی به



 همین برای کنه کمکم که که باشم داشته کمک یه باید کارم این

 به کنیم  کار باهم عمارت بیاد بگم بهار به میخوام اجازه ازتون

شماست خونه اینجا چون نگفتم پیمان  

 

کردم نگاهش بیشتری اخم با  

اره کردم قبول من که موذمار پیمان ای  

 

بخدا خوبیه خیلی دختر دوستمه بهار:یامور  

 

 دلتون کاری هر کودک مهد به کرده تبدیل اینجارو پیمان:جهان

بکنین میخواد  

 

کرد ترک رو اتاق ممنونی گفتن با ولی شد ناراحت اینکه با دختره  

 

 لک سنجاب این بخاطر بگه پیمان به اگه میدونستم منکه

بودم سنگینتر میکردم قبول اول خودم پس اینجا میاره آموزشگاهو  
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 یامور

 

 پیشنهاد خاتون راحله که بودم شده خسته تکراریم روزهای از دیگه

 کمک به که کنم نام ثبت ای رشته یه هنری آموزشگاه برم داد

شدم کار این به موفق پیمان و خودش  

 

 راضی آدمای به که قیافش ولی شده راضی هم نجها میگفت پیمان

 رفتار خیلی اینجا اومدم وقتی از نبود مهم خیلیم برام نمیخورد

 بخاطر اونکه  باشه مهم برام نظرش حاال که داشته من با خوبی

 باشه که نامزدشه بیرون انداخت خونش از منو عسل دروغ حرفای

 و

 از میدونم هیچی که خواهی معذرت گفتم راستشو من فهمید اینکه با

بعیده یخ کوه این  

 یه من انگار برعکس بزنه کننده دلگرم حرف یه نکرد ولی 

بودم بدهکارش هم چیزی   

 

 و بخوام چه میکنم تحمل هدفم بخاطر رفتارارو و اتفاقا این همهی

کنم تحمل باید گیره پیشش کارم نخوام چه  



 

 پشتم اون نهمیک رفتار باهام داداشا مثل اون خوبه خیلی پیمان

خونش برد منو کردن باور حرفمو و وایستاد   

 و جهانشاه خونه برگردیم باید که کرد اصرار روز چند بعد ولی

 فهمیده ولی چجوری نمیدونم حاال نگفتم دروغ من فهمیده میگفت

 جهان به واقعیتو که هست... و خوب انقدر عسل کنم باور یعنی

باشه گفته  

 

  پرسیدم دلیلشو وقتی کردم تعجب خیلی جهانشاه گفت پیمان وقتی

جهانشاهه کاملش اسم  گفت   

 

نداره تعجب گفت و خندید دید منو گرد و متعجب چشمایه وقتی  

اسمیه چه این آخه گفتم  

 

 اسم پسرم برای باباش ننه نداره تعجب گفت خنده و شوخی با اونم

 ناصرالدین یاد میگم کاملشو اسم وقتی منم گذاشتن خوبی این به

 این باشم مواظب باید فقط یاموری میفتم... و نادرشاه شاهو

نزنه...و حرمسرا  

 

حرفش این به من توبیخگرانه نگاه دیدن با که  



میزد قهقه   

 

 از بود شده خوب یکم روحیم حال میرفتم آموزشگاه به وقتی از

 گفته پیمان به بودیم  عادی زندگی مشغول همه و نبود خبری عسلم

 میشد ناراحت هرسری که باشه سندام و خونه ارایک دنبال که بودم

 بودم مجبور منم حرفا واین بری پیشمون از زودتر میخوای که

کنه جمع اویزونشو لوچه و لب تا بکشم منتشو هرسری   

 

 اینو میگفت شوخی وبه میداد نشونم رو دختر یه عکس روز هر

میگیرم دیگه  

 

بزنم هشب حرفی نمیتونستم من و بود اون زندگی این و  
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شدم آشنا بهار اسم به مهربونی و خونگرم دختر با آموزشگاه تو  

بزرگتره من از دوسال که خوشگله البته و داشتنی دوست خیلی  

 

 پیشنهاد بهم و شد پیشقدم خودش بهار ولی بودم تنها اول روزایه

داد دوستی   

 که عروسکمون کار همینم برای بمونیم کارگاه تو زیاد نمیتونستیم

 درستش هم ای عجله نمیتونستیم و میموند نصفه بود فرشته طرحش

 ولی کاریم تازه اینکه با بود گفته مربی نمیومد در خوب چون کنیم

 عروسکمون اگه و خوبه  خیلی حرفه این تو بهار و من استعداد

مسابقات برای میفرسته بیاد در خوب   

 

 اینجا از اینا بهار خونه چون ولی بودیم خوشحال هم بهار و من

 به بیاد گفتم برم نمیتونستم من بود نزدیک هم اگر و بود دورتر یکم

جهانشاه عالیجناب اخم و تیکه با همراه اجازیه با البته عمارت   

میگرفت خندم و میفتادم پیمان حرفای یاده میگفتم اسمشو وقتی  

 

 

 دوباره خان نشاهجها هم و بود خونه پیمان هم بود جمعه امروز

شنیدم سرم پشت از پیمانو صدایه که خندیدم   

 



میخندی؟؟ چی به:پیمان  

 

سمتش برگشتم   

هیچی:یامور  

 

 گفت و کرد اشاره بودمش دیده اول روز که لختی زن مجسمه به

میکنی؟؟ چیکارش داری  

 

 مالفه و مجسمه سمت چرخیدم و گرفت آتیش هام گونه خجالت از

کردم مرتب روش رو  

 

 خدا رو تو ایه مجسمه چه این چیزیه خوب خجالتم یکم هیچی:موریا

میبینه میاد دوستم دارین برش اینجا از  

 

میکشین خجالت باهم دوتاتونم اونوقت بیاد:پیمان ... 

 

لطفا پیمان:یامور  

 



 کردی حجابش با که تو بمونه چادری همینجوری بزار حاال:پیمان

لباساشو رسیده مخودش به چه...میکنیم براش فکری یه بعدن  

 

شدم؟؟؟ بد:یامور  

 

خانوم بهار خوشبحال نخیررر:پیمان  

خان حسود  

 

داد جواب  اونم خورد زنگ گوشیش   

 

خانوم سارا عشقم سالم:پیمان  

ندادم گوش مکالمش به دیگه   

 

این از اینم   

میاد بدم مجسمه  این از  
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 راحله با بودم بهار ظرمنت و مبل رو بودم نشسته و بود عصر

 اگه ولی کنم پذیرایی بهار از باهاش تا بودیم پخته شیرینی خانوم

بمونه باقی ازش چیزی میذاشت پیمان  

 

دیگه کردی تمومش پیمان عههه:یامور  

 

میاد بوش میخواد دلم منم خب:پیمان  

 

آوردی در تهشو گذشته بو از دیگه:یامور  

 

 برداشتم رو ظرف که شتبردا دیگه یکی و نداد محلی حرفم به

پام رو گذاشتم  

 

خسیس:پیمان  

 



 بار صد صبح از خورد زنگ گوشیش دوباره ندادم جوابشو

 میگفت دخترو یه اسم هم دفعه هر و بود خورده زنگ گوشیش

میمونه یادش چجوری نمیدونم  

 

و بلده پختن شیرینی میپرسید دختره از داشت که شنیدم صداشو ... 

 

پیمان پوووف  

 از صدایی بود اتاقش تو  که االنم و بود شده خوب حالش هم جهان

بود؟؟ خوابیده یعنی نمیومد  حومه و منطقه اون  

    

 نگاه حیاطو شیشه پشت از و در سمت رفتم بود کرده دیر یکم بهار

 سمت میان دارن بهار و اصغر مش  دیدم همزمان که کردم

نزد رو اف اف چرا پس عه عمارت  

 

 رفتم تونیک همون با بهار حضور شوق از ولی بود اومده برف

 کرده سرش سیاه بافت شال و بود پوشیده سفید خز پالتو اون حیاط

سمتش دویدم بود  

کردم بغلش   

بهار اومدی باالخره وای:یامور  

اومدی خوش   



 

گفت خنده با و کرد بغل منو اونم  

یاموری کردی خفه مهمونو سالم: بهار  

 

ورییام میگفت بهم پیمان مثل اونم   

 

 که سمتش چرخیدم کردم فراموش اصغرو مش حضور اصال وای

میکنه نگامون مهربون و لبخند با دیدم  

 

شدم هول شرمنده بابا مشدی وای سالم:یامور  

 

گفت و خندید اونم  

 منتظرش که مهمونت اینم...باباجان نداره عیبی سالم:اصغر مش

 ای فعهید که بزنه زنگو نزاشتم اومد که بودم در جلویه بودی

بشی پریز سول تا ببینیش  

 

 گفتن پریز سول تو گفتاریشو غلط دیگه بود مهربونی مرد خیلی

  نگرفتم

نکنه درد دستتون:یامور   



 

یاموری زدم یخ:بهار  

 

 برفیه و سرد هوا داخل کن دعوت مهمونتو باباجان: اصغر مش

نداره نیاز چیزی ببینم بزنم خانوم راحله به سر یه برم من شرمنده  

 

 عمارت نیاین دیگه نکنه درد دستتون بازم بابا مشدی باشه:یامور

پاش به بزنین دادم دیشب که هم کرمی اون از باشین خاتون پیش  

 

بعد بگم آقا به پس دخترم باشی سالمت:اصغر مش  

 

میکشیدم بهار بازویه از که همونطور   

گفتم میدویدیم عمارت سمت وبه  

 

نباشین نگران ممیگ بهشون من برین شما بابا مشدی  

دادم تکون براش دستی و برگشتم طرفش به  

 

 [16.08.19 04:16] 

95 



 

 

 

 

آورد باال دستشو لبخند با اونم که  

 

 دادم  هول رو بهار و کردم باز درو زود وردی در به که رسیدیم 

 داخل

خندید که  

 

زدم یخ که تو برو بهار:یامور  

 

مهمونوازی ایول:بهار  

 

خندیدم منم  

 

 تابستونه انگار داخل شیکه و بزرگ چقدر اینجا یامور وای:بهار

 ساده خیلی بود تنش مشکی ساده تونیک آورد در پالتوشو شد گرمم

بود پوش شیک ولی  



 

  آوردم و کردم آماده قهوه براش بشینه بزرگ مبل رو کردم تعارف

اومد پیمان صدایه  

پایین میومد ها پله از  

 

موند کجا مهمونت پس یاموری:پیمان  

حتما نمیاد گفته الکی میگم منکه  

 

بود نشده بهار حضور متوجه   وایستاد بزرگ مبل پشت اومد پیمان  

 

شد بلند بهار   

 

اومدم نگفتم الکی نه...سالم:بهار   

 

زد خشکش دید بهارو تا پیمان   

 

 محسوس دهنشو آب بیاد خودش به پیمان تا کشید طول ثانیه چند

گفت و داد قورت  

 



بشینید بفرمایید فرماییدب سالم س:پیمان   

 و کرد کوچیکی اخم بهار که نشست بهار کنار  کم فاصله با اومد

گرفت فاصله  

دید وقتی کرد نگاه بهار به  گرفت فاصله یکم و فهمید پیمانم  

گرفت فاصله بیشتر داره اخم بازم    

 نگاه بهش دستم بغل تکی مبل نشست اومد شد بلند باالخره ولی 

بود بهار خیره کردم   

بود شده سرخ هاش گونه دخترونش شرم از بهارم  

 

 ظرف و شد بلند عوضش نشد متوجه ولی زدم پیمانوصداش

کرد تعارف بهار به و برداشت رو شیرینی  

 

بفرمائید:پیمان   

گفت و برداشت یدونه بهار   

 ممنون

 

بردارین بیشتر:پیمان  

 

کافیه یکی ممنون خیلی:بهار  



 

کنینن تعارف بردارین لطفا:پیمان  

 

کافیه همین که گفتم نکنه درد دستتون:بهار  

میکنه؟؟ چیکار داره پیمان میدادم گوش مکالمشون به داشتم  

 

که اینجوری آخه:پیمان  

  اخم و حرص با و گرفت پیمان دست از رو شیرینی ظرف بهار

گفت باشه معلوم نمیخواست مثال که  

 

میخورم همشو شد راحت خیالتون االن  

 

 تعجب با نشست جاش سر برگشت جان نوش گفتن با دستپاچه پیمانم

میکردم نگاش داشتم  
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 خیرم نگاه دیدن با  انداخت نگاهی طرفم به و برگشت باالخره که

کردم اخمی منم شد دستپاچه دوباره  

 

گرفته اشتباه دیگش دخترایه دوست با رو بهار پیمان کنم فکر  

 

 یجورایی هم زندگی از و شدیم آشنا بهاز اب که کمی مدت همین تو 

باخبرم اخالقش از جورایی خیلی البته شدیم باخبر  

 

 آدم که نیست ای دیگه کسه خاتون بجز که اینجا کنم چیکار خب

 حرفای شنیدن حال و وقت بیچاره که اونم  بگه بهش دلشو حرف

نداره منو  

  

 هردو که هدار خودش از بزرگتر برادر دوتا ولی دختره تک بهار

ست مدرسه مدیر مادرشم نظامین پدرش عالوه به   

 با و بودم شده آشنا باهاش بهار دنبال بود اومده بار چند وقتی که

بود کرده برخورد خوب من   

شدم تایید من یعنی این و مثبته درموردت مادرم نظر میگفت بهار  

 



اتاقت به کنی راهنمایی منو نیست بهتر یاموری:بهار  

 گل لپاش دیدم کردم نگاه بهش و شدم اطرافم متوجه هارب صدای با

 حرفی پیمان به که میکنه رعایت داره خیلی معذبه خیلی و انداخته

 نمیزنی

 بهار به باز نمیه دهن با داشت که برگشتم پیمان سمت به اخم با 

میکرد نگاه  

 بار انگار میده معنی چه رفتارش این داره دختر دوست انقدر اینکه

میاره در بازی جنبه بی داره میبینه دختر  اولشه  

 

دادن نشون اتاقمو دستم با  

 

 یکاری من باش راحت برو تو منه اتاق اون عزیزم شرمنده:بهار

میام االن دارم  

 

 بودم منم ولی نبود خجالتی دختر گفت ای اجازه با و شد بلند  بهار

میشدم معذبم پیمان رفتار این با  

رفت بهار وقتی  

میکرد نگاه رو بهار رفتن مسیر داشت که کردم اهنگ پیمان به  

بود شوت کال  



آیا؟؟ نبود من متوجه   

 

 پووووفی با باالخره که میکردم نگاهش غضب و اخم با همینجور

دید منو تا سمتم برگشت  

 

چیهههه؟؟؟:پیمان  

 

بدی؟؟ فراری دوستمو میخوای چی یعنی  رفتارات این:یامور  

 

 دهن آش چه مگه حاال بود این دیمیکر دوستم دوستم اوهو:پیمان

کوهیه بز  شبیه هست سوزیم  

  

کدخدایین االغ کره شبیه هم شما متاسفم براتون واقعا:بهار  

 

بهارررر هیییی:یامور  

 

 پیمان به نگاهی تو دسته از پیمان وای ما سر باال اومد کی این

شرمندست و خجول میداد نشون که چهرش انداختم  

 



تمنداش منظوری من:پیمان   

 

کافیه معنایه به باال آورد دستشو بهار  

کمرش به زد دستشو یه و  

 بیشتر خواهشا دیگه رسوندین منظورتونو کافی اندازه به شما: بهار

نکنین من حال شامل لطفتونو این از  

 

بود پایین سرش پیمان  

انگار شده عوض جاشون اینا  

گفت بهار ولی بره و کنه قهر بهار داشتم استرس  

 هاتو قهوه تعریف خیلی بیاری هارم قهوه میای وقتی مبگ اومدم

 میکردی
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گفتم خوشحال  



 

 درست دوباره من برو تو شدن سرد  دیگه اینا عزیزم باشه:یامور

میارم و میکنم  

 

 حالت به دستامو و انداختم پیمان به مظلوم نگاه یه رفت وقتی

گفتم مچسبوند هم به و باال آوردم التماس  

 

 اینجاست بهار وقتی تا میکنم خواهش میکنم خواهش ازت:یامور

لطفا باشی نداشته برخوردی باهاش  

 

کرد  نگاهم پوکر و مظلومتر قیافه با اونم  

 

باووووشه:پیمان  

  

 تو چیزی یه بود شیطونی  و مهربون البته و جنبه با دختر بهار

 یا و بزنه فحر پسری مورد در بودم ندیده ولی پیمان های مایه

 به خجالتی و ظریف دختر اول نگاه در  داره دوست رو پسری بگه

 و داره زبونی چه که فهمیدم روز چند این تو من ولی میرسه نظر

 نیست دهنی بد و حرف پر دختره برمیاد طرف خجالت از وقتش به

 و ماهریه کار رزمی برادراش و پدر لطف به میگفت خودش ولی



 حقم خوب میشدم پسرانش رفتار متوجه شرفتار از بعضی از من

 نمونش بشی بزرگ مدرسه مدیر یه و مرد تا سه بین وقتی داره

باال بنفس اعتماد با و مستقل بهار میشه  

 

چی؟؟ من   

 پوفففف

 

پس؟؟ کو میدی نشونم مادرتو و پدر های یادگاری  گفتی قبال:بهار  

 

 این بودیم عروسک الگویه کشیدن مشغول دوتایی که همونطور

گفت حرفو  

 

انداختی یادم شد خوب وای ای:یامور  

آوردم در پشتیمو کوله و رفتم لباسام کمد طرف و شدم بلند   

 

 مهم برام هم تو دارن ارزش برام خیلی اینا کن نگاه بیا: یامور

 نشونم سهله، که بدم کسی به اینارو وگرنه میدم نشونت که شدی

 نمیدم

 



 جهان بودم داده پدرمو پیراهن فتادا یادم حرفم این گفتن با همزمان

 بپوشه

 

یکبار بجز:یامور  

 

چی؟؟ هان:بهار  

 

کن نگاه بیا هیچی:یامور   

 میکردم قیچی پارچه که همونطور منم بود وسایل دیدن مشغول اون

میکردم نگاهش لبخند با  

گفت خواهشانه و برداشت رو زهرام مامان چادر  

 

اومده خوشم کنم امتحانش میشه یاموریییی:بهار  

 

کن سرت عزیزم نداره عیب:یامور  

 

کرد سرش چادرو خنده با و بوسید گونمو  دار صدا و محکم اومد  

 

میدهههه خوبیم بویه چه وای:بهار  



 

کردیم نگاه در سمت به هردو اومد اتاقم در شدن باز صدای یدفعه  

 

 پیماااااان

 

 با همراه پرتقال شربت حاوی سینی دستش تو که همونطور پیمان

 در درگاه تو بود کردیم درست خاتون با که هایی شیرینی و خی

شد خیره بهار به و ایستاد  

 

کن درویش چشاتو:بهار  

 

میاد بهت خیلی:پیمان  

 

یاموررر:بهار  

پیمان سمت رفتم و شدم بلند وال هول با   

گفتم حرص با و آهسته  

اومدی چی واسه ممنوع برخورد نگفتم مگه:یامور  

بیرون دادم هلش همون با و تمگرف دستش از رو سینی  

چیه؟ یخا این میباره تگرگ بیرون:یامور  



  

بستم درو و بیرون انداختم اتاق از رو خورده شکست پیمان ... 
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بهت؟؟ بگم چی:یامور  

 

اومده خوشم ازش:پیمان  

 

چییی؟؟ گفتم بلند جوری  

بینیش رو گذاشت دستشو و باال پرید که  

سسسهی:پیمان  

 

 که دخترایی اون از دوستمه اون خدا رو تو پیمان وای:یامور

 دوستو یدونه همین من نکن پا به شر خدا تورو نیست باهاشونی



 که هرکی جون به رو تو کردم پیداش تازه و زور به اونم دارم

نزن هم به بینمونو رفتارات این با داری دوست  

 

 پاکت جیبش از همیکش سیگار پیمان دیدم بود بار اولین برای

 پرید دوتا که زد ضربه سیگارا رو دستش با و آورد در رو سیگار

 کنم فکر جیباش تو لباش بین گذاشت و کشید بیرون یکیشو بیرون

نکرد پیداش که گشت کبریت یا فندک دنبال  

 

 و ریخت هم به موهاش مدل که موهاش رو کشید چپشو دست کالفه

 همون با که بود میانیش و رهاشا انگشت بین سیگارم ، شدن آشفته

گفت و کرد اشاره من به  

یاموری میکنه فرق این:پیمان  

 

شد باز اتاق در لحظه همون  

بود هوا رو  پیمان  دست که همونطور    

 دست به نگاه یه بیرون اومد پوشیده پالتو و دوش به کیف بهار

زد نیشخندی و کرد بود دستش سیگار که پیمان  

سینی رو انداخت سیگارو دستپاچه پیمان   

 

شدی خودسر خیلی میکشی که سیگارم بد دختر:پیمان  



 

شد پونگ پینگ توپ اندازه تعجب از چشمام  

هه:بهار  

عزیزم میرم دارم من یامور  

 

زود چقدر بهاررر:یامور  

 

 باید داریم مهمون گفت زد زنگ مامان عزیزم نشده چیزی:بهار

نشیم بقیه مزاحم کن تنظیم جوری رو بعدی خونه،قرار برم زودتر  

 

انداخت تیکه پیمان به  

نکردین میل چیزی که شما:پیمان  

شد صرف کافی اندازه به:بهار  

 

مینداخت تیکه پیمان به داشت بهار انگار نه انگار  

میرسونمتون من پس باشه:پیمان  

باال طبقه دوید حرف این گفتن بعد  

 



گفت بلند صدای با هم بهار  

کردم خبر انساژ بکشین زحمت نیست الزم:بهار  

 خونه که انگار نه انگار اون پیمان این برعکس بود کجا جهان پس

 بود

 

پیمان آه  

 

 نگاهش ها زده فلک عین و دست به سینی که من به نگاهی بهار

گفت و کرد میکردم  

 اینجا  بیام بگو وقتی ولی نترس میام عزیزم؟؟بازم چیه هان:بهار

ن؟؟یخاروای چیه فازش نباشه خانتون پیمان این که  

 

 و پیمان و آوردم در سر اینجا از چجوری و کیم بودم گفته بهار به

کین جهانشاه  

 

اومد پیمان صدای  

 

اومدم:پیمان  

 



 آستین یه تو بود کرده دستشو یه که همونطور  کردم نگاه بهش

 تو گوشیشو میکرد سعی بود افتاده اویزون دیگش استین و کاپشنش

پایین میومد ها لهپ از و بده جا جینش شلوار جیب  

 

آژانس، زدم زنگ خودم که گفتم: بهار  

باشیم تماس در راحتر بده خودتو همراه شماره یامور   

 

من من:یامور  

 

میدم شمارمو من نداره گوشی اون:پیمان ... 
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نداری؟ گوشی تو یامور:بهار  

گفت تعجب با اینو   



 

یعنی نه:یامور ... 

 

هان؟؟ باشین تماس در باهم شما میدم رموشما من:پیمان  

 

نمیکرد نگاه پیمان به بهار  

 

نه؟؟ مگه بهتره باشه داشته گوشی خودش میکنم فکر نه:بهار  

 

تو ماله من گوشی یامور بیا پس، باشه خب:پیمان   

 

 میکرد نگاه بهار به اون ولی کردم نگاه پیمان به  تعجب با

 کارتش سیم با همراه نیشومیلیو چند و مدل آخرین گوشی میخواست

من به بده   

 جیبش تو نصفه که  گوشی و گرفت دستم از رو سینی اومد پیمان

دستم داد و آورد در رو بود  

 

دارم دیگه یکی من بیا:پیمان  

 



من ولی:یامور  

 

گفت میکنم لطف بهش دارم من انگار که خواهشی با پیمان  

 

 گوشی بفکر یدبا اینا از زودتر ضمن در خواهرمی مثل تو:پیمان

برات بودم  

میکرد نگاه مارو داشت پیروزی با بهار  

 

 پیدا رو خونه احتماال اومده آژانسم حتما برم دیگه من خب:بهار

میرم خودم باشه منتظر گفتم نکرده  

 

کرد خداحافظی و بوسید گونم از اومد   

ببوسه اونم بهار داشت انتظار انگار میکرد نگاه جوری پیمان  

 

میام زود بپوشم پالتو من وایستا:یامور  

 

دیگه میرم خودم کاریع چه سرده هوا بیرون نکش زحمت:بهار   

 

االن میام وایستا نه:یامور  



 

 گوشیم تو شمارشو تند تند داشت بهار و بودیم وایستاده در جلویه

جدیدم گوشی بله میزد   

 

هستین تعارفی چقدر میرسونمتون گفتم منکه:پیمان  

 

نمیشم مزاحمتون نکنه درد دستتون که گفتم:بهار  

 

آخه:پیمان  

 

میکنم استخدامت من بشی شوفر داری دوست:عسل  

 چه و کیه عسل بودم گفته بهار به برگشتیم صدا طرف به همگی

کرده من با رفتارایی  

ما سمت اومد   

وایستادین اینجا چرا:عسل  

 

؟؟ بدیم پس جواب باید شماهم به:پیمان  

اه منه خونه اینجا چی پس بله:عسل   

 



 بهار به پیمان کردم نگاه بهشون زدن پوزخند همزمان پیمان و بهار

 به و داد تابی چشماش به بهار ولی کرد شل نیششو و کرد نگاه

شد خیره عسل  

 

 [16.08.19 04:29] 

100 

 

 

 

 

کیه؟؟ این گفت و کرد اشاره بهار به عسل  

 

گفت خودش و نداد هیچکدوممون به زدن حرف فرصت بهار  

 

 جانم یامور دوست من...میگن اشیا و درخت به این شیداببخ:بهار

 بهار

 

 دختره همین جان یامور از منظورت خانوم زمستون ببخشید:عسل

  خدمتکاره



 

 که بزنه حرفی کرد باز دهنشو تا کرد نگاه عسل به خصمانه بهار

گفت پیمان  

 شماهم جان یامور منتظرتونه  آژانس دیگه لطفا خانوم بهار:پیمان

 یه با نیست محترم خانوم دوتا شان در نبستی قندیل تا داخل یدبفرمای

میشن رام بخوابه لبشون باد ایشون کنه بحث عفریته  

 

خندیدیم ریز بهار منو  

نگیرتش جو کنه خدا کرد شل نیششو بازم پیمان که  

 

 شدیه پروتز تازه لبایه به لبم باد از منظور میزنه حرف قلم لفظ چه

میزد ذوق تو جور بد که بود عسل  

 

 آشم از داغتر کاسه پیمان بفهما دهنتو حرف: غرید خشم با عسل

  نشو

 

 به بهار و نداد جوابشو که بود بهار حضور بخاطر کنم فکر پیمان

 همراهی اونو پیمان دوباره، خداحافظی بعد و کرد بیتوجهی عسل

 بسته و باز براش خودش هم رو تاکسی در بشه ماشین سوار تا کرد

 میداد تکون دست بشه خارج کوچه از ماشین که زمانی تا و کرد



 بازشو و کرد حمله عسل به زخمی شیر عین و برگشت یکدفعه که

وحشی داری چیکارم گفت و کشید جیغی عسل گرفت  

  

دارم کار یکم من تو برو تو یامور:پیمان  

یاالااا گفت تر بلند   

 انیتشوعصب دیگه زد مستو پسره اون پیمان که دعوا اون از بعد

بودم ندیده  

 پام جا چند که عمارت سمت دویدم کنم نگاه سرمو پشت اینکه بدون

زمین بخورم بود نزدیک و خورد لیز  
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 جهان

 

 مزاحم کسی نداشتم دوست بودم اتاقم تو تعطیل شرکتم و بود جمعه

بیاد امروز دختره دوسته بود قرار بشه آرامشم و تنهایی  



 که خودم به  دختره پیش  معمول طبق وحتما بود عمارت نمپیما 

 پیمان و من که دخترایی بیشتر با اون بگم دروغ نمیتونستم

 که پیمانم با بپوشه باز لباس ما جلو نشده حاال تا داره فرق میشناسیم

 همه که عسل برعکس میکنه رعایت رو فاصله بازم ولی صمیمیه

آزادمیگرده و لختی جا  

  

 چیزایی یه من تو چرا نمیدونم ولی میزد زنگ بهم روز هر عسل

 این و حرفایی و پیمان رفتارای دلیلشم بود کرده تعغیر بهش نسبت

بود شنیدم بقیه از مدت   

 

 تعجب هم بقیه... و باشه عسل به حواسم میگفت همیشه که پیمان

 خشکمم شخصیت و غرور بخاطر نامزدم عسل با من که  میکردن

بپرسم لیسوا نمیتونستم   

 

 شنیدم عسل از که دومیه دروغ بخاطر سردیم احساس این شایدم

.. و پشیمونم که کرد ناله و اه و زد زنگ بهم که پیش روز چند

 روز همون ظهر از بعد ولی نرفته جایی روزه چند و خونست گفت

داشتیم مشترک جلسه شرکت تا چند معاونایه و مدیر با که  

 

 زد حرف...و ها جشن از و طرفم اومد رقیبمون شرکت معاون 

 چند تو من چرا که زد حرف عسلم از نمیکنم شرکت توشون من که



 خوب حالش اینکه و نبودم همراهش  اخیر مهمانیهای و جشن تا

بوده کرده مست و نبوده  

 

 بود آزاد اول از عسل بود ریخته هم به اعصابم حرفا اون باشنیدن

باشه هرزه اینکه نه ولی  

 

 همینم برای بودم کشیده هاشو پرده که پنجره روبه و تخت رویه

بودم کشیده دراز بود تاریک اتاق  
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بود عسل و پیمان صدای میومد پایین از بحث و جر صدای   

 

نداشتم هاشو غر و حضور حوصله لحظه این تو اوووف  

 



 خوابم کرد فکر عسله بود معلوم عطرش بویه از شد باز اتاقم در

کردم باز چشمامو نشست کنارم اومد  

 

بازوم رو کشید سردشو دست که بودم کشیده دراز لخت تنه باال با  

بود پوشیده باز خیلی مشکی تاپ زیرش آورد در پالتوشو  

 

بیداری عزیزم سالم:عسل  

شدم خیره وبهش ندادم جوابی  

 

 اینجوری باهام کلفت یه بخاطر...هستی یجوری  جهان چیه:عسل

میکنی اررفت   

 

 گونم رو گذاشت دستشو  چسبوند بهم خودشو و کشید دراز کنارم

کرد نزدیک بهم صورتشو  

باشم خوب عسل با باید شاید نمیکردم حرکتی هیچ   

کردی؟ اینجوری لباتو چرا:پیمان  

 

بیاد خوشت تا کردم اینجوری مده دیگه پروتزه:عسل  

 



 باد خودشونو گهمی که پیمان قول به که دخترا اینجور از اصال من

 از یکی به میشه تبدیل  کم کم داره عسل ولی نمیاد خوشم میکنن

دخترا همون   

 

نزدم حرفی بازم  

 کرد نگاه چشمام به کشید سینم رویه تا گونم از وار نوازش دستشو

 نداشتم خواصی حس هیچ بوسید منو و  آورد نزدیکتر سرشو و

 باهم کاملی رابطه هیچوقت بودم بیحرکت من ولی میبوسید منو اون

 هم من و عروسیمون بعد برای بمونه که میگفت همیشه اون نداشتیم

 ازدواجش اول شب که دخترونشه رویاهای از حتما میکردم فکر

باشه خاص  

 

 داد هول منو میبوسید و میکرد نوازش منو که بود اون این  االنم 

روم اومد و  

*************** 

 دستشو و کنارم بود نشسته معسل سالن تو بودیم نشسته همگی

میکرد نوازش و پام رو بود گذاشته  

 که نمیاورد روش به و نمیومد خوشم جمع تویه رفتاراش این از

زدم پسش  

 



میکرد نگاه عسل به حرص و نیشخند با پیمان  

 با کنارش بود نشسته پیمان که مبلی رویه و آورد قهوه دختره

 ولی بود سرش شالم و بود پوشیده بلند تونیک یه نشست فاصله

 رها شونش رو همینجوری رو شال فقط و بود لباس همون با عسل

بود کرده  

 

کرد نگاه دختره به عسل  

نشستی؟؟ اینجا چرا تو:عسل  
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خرمگس؟؟ چه تو به:پیمان  

 

نکنه احترامی بی من به بگو بهش جهان:عسل  

ردی؟؟آو بزرگترتو رفتی کوچولو بچه عه:پیمان  



 

 ماها پیش دختر این چرا که بدونم اینو دلیل میخوام من:عسل

 ...نشسته

انداخته؟؟ مالفه من مجسمه رو جرعتی چه با  

 

 اعصابمو کافی اندازه به امروز کن خفه جیغاتو جیغ عسل:پیمان

کردی خطی خط  

 

چیشده؟؟ پیمان:جهان  

 

دکر نگاه پیمان به بعد و انداخت من به ترسیده نگاه یه عسل  

لواسونننن قضیه میدونه خودش خانوم عسل هیچی:پیمان  

 

نه؟؟ مگه گفت عسل روبه و  

 

 داریم زیاد شوخیااا این از ما آرهههه گفت و خندید الکی عسل

نکردی عادت مگه جهان  

 

میزنه قول بچه داره میکنه فکر احمق دختره هه  



  

اتاقم بیا پیمان:جهان  

 

من جهان ولی:پیمان ... 

 

بزمجه ااایاال:زدم فریاد  

دارم تو با هم حرفایی یه اینجای فعال هم تو گفتم عسل روبه  

 

میکرد نگاهمون ترس با انداختم نگاهی دختره به  

 

 داخل رفتم و کردم باز ضرب به اتاقو دره  رفتم باال ها پله از

اومد سرم پشت پیمان  

 

بزن حرف االن همین یاال:جهان  

 

بود شوخی نیست هیچی خودم جون:پیمان  

 

هان؟؟ پیمان ام بچه من:جهان  



 

بشنوی؟؟ چی میخوای خب:پیمان  

 

پیدا شک یجوری...واقعیتو:جهان  

عده یه حرفایه تو رفتارایه و حرفا کردم    

 تقصیر یعنی باشه عسل به بیشتر حواسم باید منه از اشکال یعنی

بگو راستشو محیا روح  رو تو منه  

 

گفت حرص با ولی آروم و پایین انداخت سرشو پیمان  

هرزست عسل که نیست تو تقصیر:پیمان  
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چییی؟؟:جهان  

 



 سمت به دادم فشارش و گرفتم گردنش از و بردم یورش سمتش به

 دیوار

 

توووو میگی چی:جهان  

 

زد پس محکم دستمو پیمان   

 یکی رفت اتاقم شکستنی وسایل سمت و کشید فریاد خودم از بدتر و

میزد حرف فریاد با مابینش و میشکست میداشت بر یکی  

 

 لجن یه با کثافت یه با کردی نامزد هرزه یه با آشغال توه آره:پیمان

 نفهم توه نفهمیدی ولی بفهمی موندم منتظر میده پا همه به که

  نفهمیدی

 

نگفتی اولش چرا کشیدم فریاد:جهان  

 

 اونهمه بین بیشرفش گنده شکم بابای اون با دیگه تو چون:پیمان

میکردم چیکار کردی اعالم نامزدیتو ملت   

 

شکستی عرورمو...کردی خردم:جهان  



 

 و کندش دیوار از عسل و من بزرگ عکس سمت برد حجوم پیمان

 من از بیشتر اون شد تیکه تیکه که کمد و دیوار به کوبید اونو

انگار  بود عصبانی   

 

 نگاه بهم بدی چشم به نخواستم داد پیشنهاد منم به آشغال اون:پبمان

 تو رفتنش بعد نخواستم...بفهم نخواستتم بشی بد من با نخواستم کنی

 تا ذهنش تو زدم یکی ولی داری دوسش کردم فکر بمونه خاطرت

 و نداشته منظوری که کرد التماس بعدش بره یادش محاله داره عمر

 هیچ نشد که درست ولی بده دست از رو تو نمیخواد و پشیمونه

شد ترم عوضی  

 

سرم ریختن داغ سرب انگار حرفا این یدنباشن  

 

االغ حقم در کردی ظلم:جهان  

 

 میرسه جهان به وقتی که بیشعور نفهم یه  االغم من آره:پیمان

نمیکنه کار و میکنه هنگ مغزش  

 

گرفت دستاش بین سرشو و تحت رو نشست  



 

 بازی فیلم میخواست کی تا نمیزارم زنده کثافتو اون من پایین دویدم

  منو  مدت این خراب زن یه ولی میکردم باهوشی ایهادع کنه

میزده قول داشته  

 

 تو هیچکس نبود عسل از اثری گردوندم چشم پایین رفتم ها پله از

آشپزخونه سمت دویدم نبود سالن  
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 کابینت به و شد بلند ترسش از دید منو تا بود آشپزخونه تو دختره

داد تکیه ها  

شنیده حرفامونو حتما  

 

گفتم خشم با  



 

کجاست؟ عسل:جهان  

 

بزن حرف د نمیشنوی کری مگه: گفتم نزد حرفی  

 

 دن اومد نفر یه زد زنگ رفت لباسا همون با اون... من من:یامور

رفت دنبالش  

 

چیییی؟:جهان  

 

کابینت به چسبید بیشتر طرفش رفتم  

 

ی؟نکرد خبر چرا بره گذاشتی چرا: گفتم عصبانیت و حرص با  

 

میتونستم چجوری من من:یامور ... 

  

کشید جیغ ترسش از که زدم کابینت به مشتی   

 



شو خفه شو خفه:جهان  

کردن گریه به کرد شروع  

 

اومد پیمان صدایه   

 

نکن خالی یامور سر هستی عصبانی نخاله اون دست از:پیمان  

 

 درسته شو خفه هم تو رفتم طرفش به عصبانی نزدیکتر اومد

 گوشی دادم هلش دستام با میگفت باید زودتر ولی نداشت تقصیری

 جواب گرفتم بار چند گرفتم عسلو شماره و آوردم در جیبم از رو

بکنه اینم از سگتر نباید میدونست باالخره ولی نداد  

 

گفت ترسیده و ناراحت صدای با مثال  

 

جهان الو:عسل   

 

 سیاه روزگارتو برسه بهت دستم فقط عسل برسه بهت دستم:جهان

 میگم بهت چی ببین کنه رحم بهت باید خدا فقط پولی هرزه میکنم

کثافت نرسه بهت دستم نفعته به کردی سگ جهانو   



زمین کوبیدم رو گوشی حرصم از  

 

تو که نداره  لیاقتشو اون جهان:پیمان ... 

باشم تنها میخوام:جهان  

 

 از اگر بود برادر مثل اون نمیره پیمان میدونستم باال طبقه رفتم

نمیشد بیخیالم شرایط این تو بیرون بندازمش هم ونهخ  

 

 من واسه میزنه دور منو دارم کار باهاش ها حاال حاال لجنو عسل

داشت اهمیت برام اون از بیشتر غرورم میپره هرز  

ببره سوال زیر منو رسم و اسم کرده جرعت چطور  

 خانوادگیم آبرویه به ای لطمه نمیزارم دارم براش فرصت سر

 هر ولی بیرون میندازمش زندگیم از اشغال تکیه یه مثله بخوره

تلم تو میفته خودش میدونم وقتش به چیزی  
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 داده سفارش که بارهایی  بودیم بسته امینی با که قرارادادی تو

 داده تحویل بارهارو که شخصی اون ولی بودیم فرستاده رو بودن

  بودنش کرده بیمارستان راهی که طوری بودن زده کتک رو بود

گرفتن تحویل بارهارو اونا بده نشون که نداشتیم مدرکی هیچ  و  

 

 تو پیمان با بود کرده تراشی مشکل برامون عوضی سامان حاال و

بودیم نشسته اتاقم   

نمیپیچید پام و پر به زیاد عسل قضیه از بعد  

 

 بغل غم زانو بخاطرش که نداشتم اونجوری احساسی عسلم به

 رسم و اسم با کردن بازی تقاص ولی باشم ناراحت زیاد یا و بگیرم

بده باید منو  

 هم به اون با نامزدیم که  میشه خوشحال خیلی بفهمه پدرم اگه

 خورده

 

 تویه بود رفته و شده آب ولی میگشت سامان دنبال داشت پیمان

  زمین

 این مبودی شده مجبور اون بخاطر که بود شرمنده بازم بود کالفه

ببندیم و قرارداد  



 ولی بود کی نمیدونم که نفر یه با و میرفت راه اتاق تو داشت

میزد حرف کنه پیدا رو عوضی سامان بتونه احتماال میگفت  

 

اومد در صدای  

تو بیا:جهان  

داخل اومد پیروزمندی لبخند با  بود جاللی سینا  

  

 تکیه هشب دستاشو و میز کنار وایستاد اومد برداشت قدم طرفم به

 داد

 

خبری چه دارم خبر:سینا  

 

 من از چشمشو شد خیره سینا به و کرد خداحافظی طرف با پیمان

  میدزدید

 گفت

 

کردنش پیدا میکشه طول روز چند گفت یارو این:پیمان  

 

کردیم پیدا خودمون نکرده الزم بگو بههه:سینا  



 

کجاست؟؟ واقعا:پیمان  

 

 دیشب فهمیدم اتفاقی که ممیزد حرف دوستام از یکی با داشتم:سینا

 از و شدم پیگیر منم دیده اونجا سامانم که بوده شمال تو پارتی یه

 و بوده پارتی اون تویه واقعا سامان بلههه فهمیدم پرسیدم نفر چند

جونش بابا ویالهای از یکی تویه و شماله هنوزم  

 

گرم دمت اه:پیمان  

 

گفتم سینا روبه   

 

شدم بلند...آفرین:جهان  

 

کنم پیدا آشغالو اون میرم:جهان    کجا:پیمان  

 

دارم کارا باهاش میام منم وایستا:پبمان  

 



 زیر چیزی سینا که دیدم میشدم خارج در از داشتم که آخر لحظه

کرد مشت دستاشو و شد عصبی که گفت پیمان گوش  
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 به دترزو تا میدادم فشار گاز رو پامو  بودم نشسته رول پشت من

 میشیم راحت امینیا دردسرایه دست از کی نمیدونم برسیم مقصد

 و بود گرفته پنجره طرف صورتشو بود شده سوار وقتی از پیمانم

پیمان پیش حواسم ولی بود جلو به چشمم نمیکرد نگاه من به  

 

 مضخرفیه ادمه چه عسل نگفت اول از که کرد اشتباه اون درسته

 خانوادم حضور بدون و کنم عجله هک بود رفته کجا من عقل ولی

کنم اعالم نامزدیمو  

 همو که کنیم اعالم همه به که بود عسل پدر اصرار به این البته

 رو عسل بابتش همیشه که پیمان قول به یجورایی و میخواییم



 کرده خواستگاری من از اون میگفت میکرد مسخره و میچزوند

اومده وششخ من از دخترش گفت که بود عسل پدر این چون   

 

 کرده تحصیل دختر یه  بنظرم کنم ازدواج باید که باالخره دیدم منم

بود مناسب من برایه دار خانواده و  

 

 و کردم عوض رو دنده کرد نگاهم برگشت پیمان که کشیدم پووفی

بود کرده باریدن به شروع نم نم برف زدم کنو پاک برف   

ناراحتی من از:پیمان  

 

زد ای فتهگر صدایه با حرفو این  

 

نه:جهان    

طرفم برگشت بهت با که دیدم چشمم گوشه از  

 

 عمل بیفکر زندگیم تو بار اولین برای نداری تقصیری تو:جهان

کردی جبران که هم تو کردم  

 



 کرده تر متعجب پیمانو این و میزدم حرف باهاش داشتم ریلکس

 بود

 

من؟؟؟:پیمان !! 

 

گفتم میکردم در رو پیچ و میچرخوندم فرمونو که همونطور  

 

 همه حاال تا درصد صد که نمیمونه خیس تو دهن تو آلو آره:جهان

نیست من نامزد دیگه عسل فهمیدن  

نداریم ربطی هم به ما دیگه و  

 

زد صدام پیمان  

جهان:پیمان  

 

ندادم جوابی   

 

بشی خرد نخواستم هیچوقت من:پیمان   

 برف جارو همه کرد نگاه بیرونو و پنجره طرف برگردوند سرشو

من زندگی مثل درست بود یخبندون و بود پوشنده  



 

میدونم:جهان  

 

گفتی تو ولی:پیمان  

 

 در داشتم،دیگه نیاز کنم خالی حرصمو اینکه به اونموقع:جهان

نزن حرف موردش  

 

بزنه حرفی میخواد انگار که کرد صدام طوری اینبار ... 

 

شماله هم عسل...جهان:پیمان  

 

بود احمقانه اشتباه یه عسل دادم نشون بیخیال خودمو   

اومد حرف به خودش دوباره  

 

نیست مهم برام فهمید انگار  

 

برگردیم شد تموم کارمون نمونیما جهان:پیمان  



 

 زنگ اصغر مش به قبلش خودم میگه دختره اون بخاطر میدونستم

باشه بفکر وخودش خونه نریم احتماال گفتم و زدم   

 

 سمت کردم دراز دستمو میکردم نگاه رو جلو که همونطور

شاگرد طرف پنجره طرف گردوندم برش خودم صورتش  

 

ببر لذت منظره از:جهان  
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 بود لغزنده جاده دادم ادامه رانندگیم به منم نزد حرفی دیگه اونم

بودم ماهری راننده منم ولی  

 

شکستمش باسوالم من که گذشت سکوت به یکساعتی  

 



بلدی؟؟ رو دقیق آدرس:جهان  

 

کرد نگاه سمتم به  

 

دره کدوم میدونم حتی دقیق دقیق آره:پیمان  

کجا؟؟؟ از:جهان  

 

بالتازار پیمان میگن من به گرفتیا کم دست منو:پیمان  

 

نمیشه پیر باشه داشته پیمان یدونه هرکی گرفت لبخند طرح لبام  

 

شدی؟؟ خسته تو کنم رانندگی من میخوای:پیمان  

 

 فرمونش دست اون با بده کشتن به مارو میخواد خودت جونه آره

گرفت جوابشو خودش که زدم پوزخندی   

 

 شاگرد صندلی رویه که شخصی این و رسیدیم مقصد به باالخره

کنه رانندگی اون میکرد ادعا که نیست همونی احیانا بود خوابیده   

 



کردم پارک خیابون کنار ماشین  

 

 دستم با کنم صدا رو پیمان اینکه بدون و  کشیدم صورتم به دستی

دادم تکونش محکم  

 

 نگاهش اخم با من و کرد نگاه منو زده بهت و پرید خواب از

کردم بیدارش من فهمید میکردم  

 

روحت تو جهان وای:پیمان   

 

مالید چشماشو و کشید عمیقی نفس   

 رسیدیم؟؟

 

آدرس؟؟:جهان  

 

رسیدیم پس عه:پیمان  

گرفت مقابلم و زد رمزشو مرحله پنج و آورد در رو گوشیشو ... 

 

بود اونجا امینی ویالیه که بود ای منطقه آدرس   



 

 دوست لطف به کنم رانندگی من بعدو به اینجا از بزارم:پیمان

میشناسم خوب اینجاهارو دخترام  

کنه رانندگی اون تا شدم پیاده حرف بدون   

 

 چند بعد  بودنش بالتازار و پیمان عالی فرمون دست لطف به

رسیدیم ویال به باالخره جو و پرس و گشتن ساعت   

بودم شده کالفه  

 

پوشیدم و برداشتو عقب صندلی از پالتمو بود شده شب دیگه  

ویال  در سمت رفتیم ماشین قفل از بعد پوشید کاپشنشو پیمانم  

 

داشت سیاهی بزرگ در  

  

تو بریم چجوری حاال:پیمان  

 

بگیر قالب:جهان  

 

چی؟؟؟:پیمان  



 

 از اول باال رفتم ازش  زدم گره هم به دستاشو در طرف دادم هلش

بود درخت از پر بزرگ خیلی حیاط زدم دید باال اون  

 

پایین بیا شکست بالم جهان،دستو وای:پیمان  

 

هیسسسس:جهان  

 

کووووفتتت:پیمان  

سنگینم که میکرد ناله آه و میخورد حرص   

 

 نگاه اطراف به حیاط تو پریدم و رفتم باال در از و گرفتم دستمو

 روشن چراغ چندتا ویالرو طرفای و بود تاریک جا همه مکرد

بود کرده  
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در پشت از پیمان خفیه و آروم صدای   

 اومد

 

بیاممم منم کن باز درو بابا...جهان،رفتی.جهان هی:پیمان   

 

بست آروم درو تو اومد کردم باز اروم در   

پولدارا خونه دزدی بریم دوتایی میده جون:پیمان  

 

 حرفاش به حواسم اصال که منم میزد حرف آروم هم سر پشت اون

 نبود

 

رفتیم ویال سمت به درختا بین از احتیاط با و آروم   

 تا و نمیوند صدایی داخل رفتیم احتیاط با بود باز خونه ورودی در

بود روشن خونه داخل دیوار رویه های مهتاب لطف به حدودی  

 

گرفتم لرز سگ بیرون مهگر چه داخل اوخی:پیمان  

 



بشه خفه کردم اشاره دستم با  

 

گفت آهسته دوباره پیمان  

 

رفتن ها نخاله اومدیم دیر کنم فکر:پیمان   

 

 از ای زنانه خنده صدای میبافت اراجیف داشت پیمان که همونطور

 که بیاد کردم اشاره پیمان به  بود آشنا صدا اومد اتاقا از یکی

گرفت دستمو  

 بازش ضرب به و در سمت رفتم کیه صدا صاحب میدونست اون

که کردم   

شد کشیده هینی   

تاریکی تویه شبح یه عین ایستادم اتاق وسط رفتم  شدم وارد   

هستی؟؟؟ کی دیگه تو:سامان  

 

میگشت پریز کلید دنبال و داخل بود اومده پیمانم   

 

کردم نگاه مقابلم صحنه به من و شد روشن اتاق یدفعه   

 



افتاد لرزه به ترسش از دید منو تا و بود سامان بغل تو لخت عسل  

 

میکنین غلطی چه اینجا شما:سامان   

بود تنش کوتاهی شورت تنها آورد حجوم طرفم به شد بلند   

 

 هیکلش و قد بزنه ضربه من به تا کرد بلند دستشو رسید من به تا

 دیگم دست با و پیچوندم و گرفتم دستش از بود کوتاه من از

 عسل افتادم روش منم و تخت رو افتاد دادم هلش و رفتمگ گردنشو

 انداخت تخت از خودشو پیچید خودش به رو مالفه و کشید جیغی

شد جمع خودش تو اتاق ایه گوشه  رفت پایین  

 

و کردم جمع مشتم تو حرصمو همیه نجس کثافت ترسیده هه  

 دستشو بیخیال پیمانم کوبیدم سامان صورت تو محکمی مشت

میکرد نگاه مارو و دیوار رو دبو گذاشته   

 

بزن من جایه هم یکی:پیمان   

 

میگفت میکشید جیغ عسل  

  نزنمش



 بهش عسل سمت رفتم و کردم رها رو بود شده منگ که سامانو

زد چنگ رو مالفه میلرزید و میکرد گریه  کردم نگاه   

انداختم طرفش تفی  

  

ردمیک امضا باید که رو کاغذی سامان طرف برگشتم دوباره   

 بود گرفته دستشو و  بود  خونی صورتش جلوش انداختم خودکار با

بود شده جمع خودش تو و  

 

کن امضاش لجن یاال:جهان   

 

گرفتم دستشو دوباره نکرد که حرکتی   

 

میکنی؟؟ امضا یا بشکونمش:جهان  

 

گفت ترسش از فشردم دستشو که نکرد حرکتی بازم   

میکنم امضا میکنم باشه باشه:سامان  

 

شد ما نفع به بادیگارداش دنبو  
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 ترسو

جیبم تو گذاشتم و کردم تا کاغذو کرد امضا وقتی   

 

 باهات مالیمت با اینجوری بپیچی پام و پر به که دیگه دفعه:جهان

 گارگری اون بخاطر اینم چونش تو زدم دیگه مشت یه نمیکنم رفتار

کردین بیمارستانش راهیه که  

 

پوک کله عوضی میشه قایم اینجا میاد من واسه:پیمان  

 

 گرفتم اشارمو انگشت کردم نگاه عسل به گرفتم فاصله ازشون 

 طرفش

 



 از چجوری دیدمت که میکردم فکر این به بود روزی چند:جهان

 بهت دستم برسه چه نداری کردنم نگاه لیاقت تو ولی درآم خجالتت

عیاشاست همین لیاقتت بخوره  

 

 

 شد بلند بود داشته نگه دورش رو مالفه که ورهمونط  عسل

هنوز بود دستش  نامزدیمون انگشتری   

 

خودشه زن این از نجستر  

 

من کن باور:عسل   

 

طرفش کرد حمله پیمان   

پتیاره شو خفه   

سامان الشه دست بغل  افتاد که زد عسل صورت به محکمی سیلی  

 

پیمان بریم بیا:جهان   



 دوباره ولی سمتم اومد و  ختاندا عسل صورت تو تفی پیمان

 لشش تنه با سامانم که کشید جیغ ترسش از که عسل طرف برگشت

 پرید

میکرد خالی عسل سر حرصشو داشت من بجایه پیمان هه  

 

 کرد سعی زور با و کشید رو بود حلقه که رو عسل دست پیمان

بیاره در دستش از اونو  

 

عوضی ببینم من بده اینو:پیمان  

 

بریم بیا یالبیخ پیمان:جهان   

 

 رو گرونی این به انگشتر بدی بهش تومنم هزار نداره لیاقت:پیمان

بره بدیم   

 

شد حلقه اوردن در به موفق باالخره   

 

کردم عملیش االن ولی میدیدم خیالم تو همیشه رو صحنه این:پیمان   

 



سمتم اومد و جیبش تو انداخت رو حلقه   

زدمی زار و بود شده قرمز فشار از عسل دست    

 بدی معنی به انگشتشو سامان و عسل سمت  برگشت پیمان

داد نشونشون   

 

نبینمتون: پیمان  

 

بیرون کشیدمش اتاق از   

 

کنیم ولش همینجوری ولی شد خنک یکم جیگرم:پیمان   

 

زدم پوزخندی  

 

گرفتم رو 110 شماره وقتی آوردم در پالتوم جیب از گوشیمو   

 

گفت خودش و خندید پیمان : 

 



 یه همن جفت دوتاشونم بگیرنشون یجا بریزن میزنیم نگز  نخیر

 اگاهی برن پا  تکه یه چاقاله و امینی همم ، میخورن هم شالقی

خوبه براشون  

 

نبودم؟ ناراحت عسل بخاطر من واقعا چرا پس  
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 کسی نه و بود مونده برام ای خانواده نه میکردم امیدی نا احساس

باشم مهم براش هک داشتم رو  

 

 به منم و بودن درگیر خودشون که بودم شده آدمایی درگیر

میگذشت هم سر پشت روزها بودم شده اضافه مشکالتشون  

نداشتم آیندم روزهایه برایه تصمیمی و برنامه هیچ من و   

 



 بنظر جهان ولی شدن جدا هم از عسل و جهان میگفت پیمان

نبود مهم براش دشنامز خیانت حتی یعنی نمیرسید ناراحت  

 

 روش که رو مجسمه وقتی اومد عمارت به عسل که بار آخرین

 اومد در دهنش از چی هر و شد عصبانی دید رو بودم کشیده مالفه

 جدل و بحث پیمان و اون بین باره هزار شد باعث که کرد بارم

عمارته به عسل هدیه مجسمه فهمیدم که بود اونموقع بیاد پیش   

کنم نگاهش حتی میکشیدم خجالت منکه ای هدیه چه اونم  

 

 دنبالش بیاد که یکی به زد زنگ وال هول و وضع اون با وقتی

 موقع بود دستپاچه و عصبانی خیلی نداشت بر  کیفشم و پالتو حتی

 و اون بین اینکه تقاص و نشده تموم باهام کارش که گفت بهم رفتن

میدم رو زدم بهم رو جهان   

نشدم منظورش متوجه اصال ومن   

 شدم ناراحت دیدم خشمگین و عصبانی اونجور رو جهان وقتی

 من با خوبی رفتارهای  االن تا کال و ترسوند خیلی منو درسته

 از میکردم فکر   نیستم عاطفه بی و احساس بی منکه ولی نداشته

کرد رفتار تفاوت بی و محکم اون ولی میشه داغون روحی لحاص   

 

کنه ترحم بهش کسی نمیخواد اون بنظرم ... 



 

 عسل دست از رو انگشتر چجوری اینکه و شمال ماجرای پیمان

 تعریف خاتون و من برایه تاب و آب با رو غیره غیره و درآورده

 یک تعریفش از بعد بار هر که رسیده قلبیش آروزیه به انگار کرد

میگفت راحتی خیال با آخیشه   

 انگار میکرد رفتار جوری و نمیزد حرفی جهان حضور در ولی

نیفتاده اتفاقی   

بود کرده حفظ خودشو خشک و مغرور شخصیت همون هم جهان  

 

 اگه گفت و خورد حرص خیلی کردم تعریف هم بهار برایه وقتی

 انگشتاشو بعد میکردم خفش خواب تو میکرد خیانت بهم من نامزد

 وقتی و بشه عبرت درس که شهر از نقطه چند تو میزاشتم میبریدم

 لوسی و میخندید میکردم جمع ترس و چندش معنی به صورتمو من

میکرد بارم  

 

 میگفت خودش نبود درک قابل دختر یه از خشونت از حجم این

 قایمکی رو میارن ادارشون از برادرش و پدر که هایی پرونده

  میخونه

 



 کرده مجبور اونو شده پسرانش رفتار متوجه مادرش وقتی میگفت

 سازی عروسک تو اون که کنه نام ثبت دخترونه هنری کالس یک

داده نشون استعدادشو  
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میگرفت من از رو بهار سراغ هی هم پیمان  

 یا نمیداد نشون خوبی واکنش میدید رو پیمان وقتیکه  هم بهار 

نمیداد محلش هم یا میکرد بارش تیکه  

  

 دیدمن دیده، رو بهار  که مدتی این تو میخورد حرص هم پیمان و

بزنه حرف دختری با تلفنی دیگه  

  مثال میکرد سرش به دست یجوری میزد زنگ دختری وقتیم 

طرفو اسمه عمدا  

میگفت اشتباهی   



 دوست میگفت میگی اشتباهی اسممو چرا میپرسید دختره وقتی و

 که پیمان از دیگه کارایه و حرفا و میکنم قاتی دارم زیاد دختر

 برشو و دور اضافه آدمای داره و ردهک تعغیراتی پیمان میداد نشون

میپرونه خودش قول به  

 

 بدم نظری یا و کنم دخالت پیمان و بهار انتخابایه تویه نمیتونستم

 یا اشتباه حرکت یه منتظر ولی میگرفتن تصمیم باید خودشون اونا

 نمی رو پیمان اونوقت بودم بشکنه بهار دله بکنه کاری پیمان اینکه

 که دخترایی بقیه مثل بهار دادم تذکر اون هب بارها چون بخشیدم

نیست دوستی باهاشون یا میشناسیشون  

 

یامورییی یامور هی:بهار  

 

 بود گفتنشون یاموری همین پیمان و بهار بین مشترک نقطه تنها بیا

 به بهار واکنشای از اینو و همن مثل میکردم فکر اشتباه من و

 مو تو میگفت بهم یکی باید شایدم فهمیدم پیمان حرفایه و رفتارا

مو پیچش من و میبینی  

 

عمارت طرف به باهم  داشتیم و بیرون بودیم اومده آموزشگاه از  

بدیم انجام رو عروسک نهایی کارهایه تا میرفتیم    



 

جانم:یامور   

 

میزنما حرف دارم ساعته یه تو؟ کجایی:بهار   

 

 نزد حرف موقع که دستایی و برگردوند ازم روشو قهر حالت به

 دیشب تا عروسکیش بافت جیب تو گذاشت رو میچرخوند هوا تو

 حال در یخا و بود اومده در خورشید صبح از ولی میبارید برف

بودن شدن آب   

 

گرفتم بازوشو   

 

میگفتی؟؟ داشتی چی عزیزم ببخشید:یامور  

 

 از که بزنه حرفی خواست  کشید دستم از نمایشی حرص با بازوشو

 و میزد بوق سرهم پشت که اومد اشینیم بوق صدایه سرمون پشت

میومد دنبالمون آروم  

 

چی؟؟ باشه مزاحم اگه ترسیدم خیلی   



نمیزنه پر هم پرنده که خلوت کوچه این تو اونم   

 

ندادم بهار به واکنشی اجازه  

گرفتم وبازوشو  بهار به چسبیدم   

  

گفتم ترس با  

بهار بدو یامور جون:یامور  

 

نمیومد راننده صدایی بودولی روشن ماشین  

  

میکشیدم خودم با رو بهار و میرفتم راه دو حالت به    

 قدمایه صدایه که میکشید نشون و خط طرف برایه و میزد غر اونم

من جیغ و کولم شدن کشیده سرشم پشت و اومد ینفر  
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 برد پاشو سرش پشت برگشت و داد نشون واکنش بهار من جیغ با

 نگاه سرم پشت به اومد در اخش که زد رفط کجایه به نمیدونم باال

  کردم

 و شالگردن با صورتشو و زمین رو بود افتاده که بود مرد یه

بود پوشونده دستاش    

 

 میشه کیلویی صد میدونستم بشخصه من که کیفش اون با هم بهار

مرده اون کمر و پا به میکوبید   

 

 که خصش اون فهمیدیم که بود اونموقع اومد در مرده داد وقتی

پیمانه شده بهار جانی جکی واکنش و من وحشت و رعب باعث   

 ماشینه آره کردم داشت فاصله ما از متری30 که ماشین به نگاهی

 پیمانه

 

گرفتم بازوش از بهار طرف رفتم   

 

پیمانه کن تمومش:یامور   

 



کرد نگاه پیمان به و شد خشک بهار دستایه   

 

تویی؟؟:بهار  

 

گفت میزنه حرف درد با و سختی به بود ممعلو صداش از که پیمانم  

 

 صاحاب بی رو جهان و تو تا بگیر رو وحشی این یامور:پیمان

 نکرده

 

 که پیمانی بازو به کوبی محکم یدونه و باال برد کیفشو دوباره بهار

پامون جلویه بود افتاده دراز به دراز همونطور   

آورد در اخشو   

عقب کشیدم بهارو دوباره  

 

 عین نمیاد در صدات و نمیزنی حرفی چرا ودتیخ وحشی:بهار

میکنی؟؟ رفتار مزاحما  

 



 بخاطر پالتوش و شلوار شد بلند دستاش کمک با و زحمت با پیمان

 بخار دهنمون از میزدیم حرف وقتی بود شده گلی زمین خیسی

میشد خارج  

 

 دستش همون با  و  داد مالشی راستشو بازویه چپش دست با پیمان

پایین کشید رو بود پوشونده چونشو پایین تا بینی زا که شالگردنی  

 بازویه هوا رو رفتن تعجب از کردش باد لپ دیدن با  ابروهام

گفتم ناراحت و هم در چهره با سمتش رفتم و کردم ول بهارو  

 

تو؟؟ کرده؟؟چیشدی باد چرا لپت:یامور  

 

 برای البته صد و من برایه خودشو میخواد انگار حاال که پیمان

 لوس میکرد نگاه اونو خصمانه و دست به کیف همچنان  که ربها

 کنه

 

 های دندون پشت از که صدایی با و کرد اشاره لپش به دستش با

گفت میومد در شدش کلید  

کرده عفونت لثم و دندونم:پیمان   

بزنم حرف راحت نمیتونم بریده امونمو دردش  
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نزد صدا روما که بود همین برایه پس   

 

 خیره اون به پیمانم شونش   رو انداختتش و داد تابی کیفشو بهار

میکرد نگاه ای دیگه جایه به اون ولی بود   

 

شرمنده خوردی کتکم حالت این با بمیرم الهی وای:یامور  

 

 نتونسته که موقع اون به نه زد حرف حالت اون به بازم پیمان

 طرز و صداش اون با   هارب دیدن با که االن به نه کنه صدامون

بود شده باز نطقش بود معلوم چهرش از که دردی و زدنش حرف   

 

پرسید بهار به رو...نکنه خدا:پیمان  

 

چیه؟؟ اسمش کردی پیاده من رو که فنی:پیمان  



 

 شدیه آلود گل لباس و کرده باد لپ به توجه با و لحظه این واقعا

داد نسبت بهش رو پررو بچه لقب باید پیمان  

 

گفت و داد چشماش به تابی بهار   

 

لندهور یک به گربه بچه لگد:بهار  

 

 خوردم تو ضربه با نکن فکر ولی اومدی خوب رو گربه بچه:پبمان

 رو اتشینم لگد و مشت وگرنه خورد سر پام بود لیز زمین زمینا،

نداره کاربرد من   

 

 پوزخندش همون نداد رو پیمان جواب دیگه و زد پوزخندی بهار

فحش کلی   

میشد حساب   

 

 و میگیره حرف به بهارو پبمان وایستم همینجوری اگه دیدم که منم

 بهار برایه و بکنه تنش از لباساشو هوا سردی این تو بسا چه

بگیره فیگورم  



 

عمارت میرفتیم داشتیم ما پیمان عههه:یامور   

 

برسونمتون منم،بیاین:پیمان  

 

گفت بشه نما دندون کردش دبا لپ اون با میرفت که لبخند یه با اینو   

 

 خوابید بادت که شب کرده گل بازیت قهرمان االن جان پیمان هی

میفهمی داد دستت کار دندونت آبسه   

 

 برایه میام دیگه وقت یه یامور خونمون برم دیگه من نه:بهار

عروسکمون کارهای  

  

ترکوند تیوبلس هیچ که پنجر پیمان بهار حرف این با  

 

 نامردی منم ولی بشم بهار رفتن مانع که کرد نگاه من به گداها مثل

نکردم اومدنش به اصرار زیاد و کردم   

 

بکشه نشون و خط برام چشماش با پیمان شد باعث که ... 
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نداره ربطی من به یعنی انداختم باال ای شونه منم   

بهار سمت رفت قدم یه و کرد من به نگاه یه پیمان   

 

بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند میتونم خانوم بهار:یمانپ  

 

انداختم باال شونه اونم  برایه که کرد نگاهی من به طلبکارانه بهار   

گفت رک خیلی و کرد جابجا شونش رو پشتیشو کوله  

 

ندارم وقت من نخیر:بهار   

خداحافظ برم دیگه من یاموری گفت من روبه و  

 



 صداش و رفت سرش پشت کالفه پیمان که شد دور ما از قدمی چند

  زد

 

وایستا بهار.بهار:پیمان  

 

گفت پیمان به رو و برگشت حرص با اونم   

خوردی خانومشو داره دم کیشمیشم:بهار  

 

 اونا و بودم وایستاده اونجاییکه بودن کرده میخکوبم انگار که منم

 بخاطر داشتن  فاصله باهام متر چهار یا سه میکردم تماشا  رو

میشنیدم ونوصداش همین   

 

بدونه تکلیفشو پیمان تا میکرد جواب رو پیمان باید بهار خوده شاید  

 

میزد حرف بهار با داشت کردش باد لپ اون با پیمان   

 

بعد بشنوین حرفامو اول...نمیدین گوش من به که شما آخه:پیمان ... 

 

نشید من مزاحم لطفا میشناسم شمارو مثل آدمایی خوب من:بهار  



 

 باش من با لطفا بدم دوستی پیشنهاد بهت میخوام من بهار ببین:پیمان

کوتاه مدت یه برایه اقل ال...   

 

 هینی بود ای جانانه سیلی که پیمان حرف این به بهار واکنش با

سمتشون رفتم سریع و کشیدم   

 

 اشکی چشماشم و میزد نفس نفس و بود شده قرمز حرص از بهار

بود شده   

 بود کرده مستفیضش بهار البته که مشسال گونه رویه دستش پیمان

 گذاشت

 

 فقط میشناسم خوب خیلی رو تو مثل آدمی من آشغالی خیلی:بهار

 برم و دور دیگه یکبار هستی هوست و هوا و جنسی میل بفکر

بکنن پوستتو میگم برادرام به ببینمت  

 

گفت من به رو و   

 به منتونی دیگه پیمان آقا وجود با کنم فکر یامور شرمنده:بهار

بدیم ادامه دوستیمون  



 صورتشو آتیشین نگاه یه با و گرفت من از صورتشو ناراحت و 

رفت دویدو و برگردوند پیمان از  

 

بودم شده خشک جام سر واج و هاج من و  

 

زد بهم من با دوستیشو بهار یعنی   

زمین بود انداخته سرشو شرمنده و ناراحت پیمان طرف چرخیدم   

میکوبید سینم به تند تند قلبم   

 

شد راحت خیالت:یامور ... 

گفتم گریه با  

نیست دیگت دخترایه دوست مثل بهار گفتم بهت چقدر    

دادی بهش بود پیشنهادی چه این پیمان   

ببینمت نمیخوام خیلی بدی خیلی  
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 با و دوشم رو انداختم کولمو طرف دو بودم حرصی خیلی

گذشتم بود مونده  مات که پیمان مقابل از عصبانیت   

 

گرفت کولمو پشت از اومد خودش به که   

 

کردم مشت بود افتاده طرفم دو که دستامو  

  

 آبسه بخاطر میدونستم که درناک و ناراحت صدایه با پیمان

گفت دندونشه  

من کن باور یامور:پیمان ...  

 

بشه کشیده دستش از کولم شد باعث که کشیدم جلو خودمو  

 

 شدی باعث و گرفتی یکی دیگه وله دخترایه با بهارو تو:یامور

 بودم داده تذکر بهت بار چند حالیکه در بخوره هم به دوستیمون

ببینمت نمیخوام   

 



ببین میگرده بر:پیمان ... 

 

 صدا اسممو پیمان که دویدم گریه با و ندادم گوش حرفش ادامه به

ندادم محلش ولی زد  

 

 بهار بخاطر تنها ناراحتیم و حرص شاید بودم عمارت در جلویه

 با بودم افتاده هم جهان سنگدلیایه و روزبه کاریایه کثافت یاده نبود

چرخوندم قفل تو کلیدو حرص  

 

همید مثل همتون میکردم گریه و میزدم حرف خودم با لب زیر   

 

شدم خونه وارد و آوردم در حرص با در دم کثیفمو کفشایه   

 

یکنی؟؟م گریه چرا...وضعشه چه این:جهان  

 

 پس بود لخت باالتنش پایین بود اومده ها پله از طرفش چرخیدم

بود خونه  

   

هیچی:یامور  



 

میکنی گریه چرا  گفتم:جهان   

 

 این نمیدونم ولی میترسیدم هیکلش و قد از اینکه با گرفت حرصم

کردم پیدا کجا از جراتو و دل  

 

گفتم داد با سمتش رفتم قدم چند   

 

 بهتون باید که هستین من کی شما داره ربطی چه شما به:یامور

 اون از پوالمو کنین کمک من به دادین قول فقط شما بدم پس جواب

اینجام مجبورا من همینم برایه کردین فراموش ولی بگیرین کثافتا    

 

آوردی در دم کوچولو سنجاب اوووو:جهان  

 

وایستاد رو به رو اومد آروم قدمای با   

 

میگفتی داشتی:جهان  

 

میلرزیدم  بودم زده که دادایی بخاطر و رصح از   



 

 باهام دوستم شد باعث اون تو،پیمان،روزبه همید مثل همتون:یامور

آشغالین و باز هوس همتون کنه رابطه قطع   

 که جهان فریاد بندش پشت شدم منگ خورد صورتم به که سیلی با

گفت خشم و حرص با  

 

 جلو همیشه داشتیم کاری باهات ما مگه عوضی دختره:جهان

میدم نشونت میزنی بهمون هوسبازی انگ حاال بودی چشممون    

 

 رو گذاشت لباشو و کشید منو دستش با که بودم نیومده بخودم هنوز

   لبام

 کنم فرار دستش از میخواستم چنگ و مشت با و اومدم خودم به

میداد الکل بویه یکمی نمیرسید بهش زورم ولی  

 

 بین منم های ناله و جیغ یبوسیدم منو محکم و حرص با همچنان

 ذنجیر عین دستشو یه و کرد محار طرفم دو دستام میشد خفه لباش

 یجا همیشه که بلندمو موهایه دیگش دسته با و کرد حلقه دورم

 منو همچنان و زد چنگ رو نباشه دید تو تا میکردم جمعشون

میکردم هق هق میبوسید   



 شده تار و سیاه  چشمم مقابل دنیا بود شده اشک از پر صورتم و

 فشار بهم جهت دو از که بودم افتاده گیر دیوار دوتا بین انگار بود

میشد وارد  

 

میزد نفس نفس خشم و حرص از کرد ول منو باالخره  

 

دیگه یکباره اگه:جهان  

کوبیدم سینش به مشتامو و شدم نزدیکش و بزنه حرفی نزاشتم  

  

امردن بوسیدی منو چرا عوضی،عوضی،آشغال:یامور  

 

میکنن درد و کرده ورم لبام میکردم احساس  
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 هیچ که کرده اشتباهی کار بود فهمیده و بود اومده خودش به شاید

 مشت سینش به داد و جیغ با هم سر پشت من و نمیکرد حرکتی

ایستادم حرکت از و کردم ضعف که حدی تا میزدم  

 با که بخورم زمین بود دیکنز بردارم عقب به قدمی خواستم 

 که نداشتم اینو جون کرد برخورد سینش با سرم گرفت منو دستاش

 جمع توانمو همه ولی بگیرم فاصله نامرد نامحرم غریبه این از

 کردم

زدم جیغ و دادم هلش دستام دوتا با   

 که بودم فکر این به فقط منم نمیومد ازش صدایی عوضی کن ولم

داشتم سرگیجه سونمبر اتاقم به بیجونمو تن   

بود افتاده یادم هام نداشته و بدبختیا تمام  

 چرا کنم خالی سرش راحت حرصمو من نبود هم کسی چرا 

جسمی یکی روحی یکی بده  شکنجه منو میشه پیدا یکی هردفعه ... 

 خودم تو وار جنین تخت رو انداختم خودمو و دادم هول اتاقو دره

 نتونستم وناراحتی غصه از مکرد کاری هر زدم زار و   شدم جمع

  بخوابم

بودم مونده پنجره به رو مات همونجور   

 میکردم قانع خودمو گاه که میومد حرف و فکر جور هزار ذهنم به

 فکر گاهم و میرسید انفجار حد به مغزم  وکالفگی حرص از گاه

 فرار

برم؟ دارم رو کجا من آخه میفتاد یادم بعدشم ولی    



 بهش حرفارو اون نباید من میکردم بانیعص رو جهان نباید من

نبود بدهکار من به یا نداشت تقصیری اونکه میزدم  

میکرد خالی من سر اونجوری حرصشو نباید اون نه  

میکرد اونکارو نباید   

 خدایااااا

 میکرد زوق زوق لبام بار بیست بار ده کشیدم لبام رو دستمو محکم

میسوخت و   

 سرمو و کردم جمع زانوهامو و تخت رو نشستم شدم بلند حرص با

بود تنم هنوز بیرون لباسهای روشون گذاشتم  

 بارونیم جیب از گوشی صدایه کردن پیدا و خودشون راه اشکام

  اومد

 درش جیبم از زود باشه بهار شاید اینکه فکر با ولی ندادم محل

  آوردم

 و کردم خاموش رو گوشی و دادم تماس رد بود پیمان پوووف

  باعث و روش کوچیکه ساعت به خورد که عسلی ور کردم پرتش

 واقعا لحظه این من برایه که زنگش صدایه و زمین بیفته ساعت شد

بشه بلند بود خراش گوش  

 طرف کردم پرتش و داشتم برش کشید خط اعصابم رو صداش

افتاد یجا تیکش هر و شکست که دیوار  

شو خفه دیگه شو،تو خفه. شو خفه:یامور   



 چرخیدم و روم کشیدم نازکو پتویه و کشیدم دراز تخت رو دوباره

نداشتم کردن عوض لباس حوصله پنجره طرف  

ندادم نشون واکنشی ولی ترسیدم اومد در شدن باز صدایه   

اومد جهان عطر بویه  

میاد بدم دیگه عطرشم بویه از ... 
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 و تخت رو نشست یکی انگار شد پایین و باال تخت کردم احساس

دیگه جهانه حتما رمینف اون   

 جهان؟؟

 خودمو و پریدم جام از پیشش دقیقه چند کار تکرار از وحشت با

 مگه کوچیک تخت اون چون نبود یار باهام شانس ولی عقب کشیدم

بگیرم فاصله جهان از بتونم من که داشت جا چقدر   

اومد در آخم و زمین افتادم    



جام تو ونشستم کردم جمع خودمو  

نشسته وهمونجور کردم نگاه جهان به  

نمیکرد حرکتی هیچ و بود  

 یعنی این و پنجره به  خورد پشتم که کشیدم عقب عقب  خودمو 

عقبتر برم نیست جایی دیگه  

 جهان به و کردم مچاله دستام با ترسم از رو نازک پتویه گوشه

 و نشسته من به پشت و تخت رویه حرکتی بدون االنم که شدم خیره

بود افتاده پایین سرش  

؟؟ میکنه اینجوری چرا این   

 خانوم راحله و اصغر مش تا میکنم داد و جیغ انقدر بکنه کاری اگه

اینجا بریزن محله کل و  

 به محکم خودشو قلبم ننداخت نگاهی طرفم به ولی کرد بلند سرشو

میکوبید سینم  

شد بلند گونه خمار و گرفته صداش  

 اونکارو واستمنمیخ بشم، عصبانی من شدی باعث خودت تو:جهان

هوسبازم نه و دارم حسی بهت نه باش مطمعن بکنم   

نبود عادی حالت تو کنم فکر   

 فقط منم تختم رو کشید دراز باز طاق و داد جا تخت رو خودشو

 رها اونا بعدش  صورتش رو کشید دستاشو دوتا  بودم تماشاچی

طرفش دو کرد   



 پیداست امر دشواه از و نمیکنه حرکتی هیچ دیدم گذشت دقیقه چند

 من کوچیک تخت رو که میمونه گوریلی مثل که خان جهانشاه

شده بیهوش هیچی که خواب کشیده دراز  

زدم صداش طرفش رفتم آروم  

شو بیدار هی،هی:یامور   

منه تخت این   

بخواب خودت اتاق تو برو  هی   

 که کشیدم هووفی میزنم صداش حرص با دارم انگار نه انگار

داشتم برش عسلی رو اتاق کننده بو خوش ریاسپ به افتاد چشمم   

دادم تکونش اون با و   

 میدادم تکونش اون با و بازوش رو بودم گذاشته رو اسپری سره

ولی نمیخورد که تکون ... 

 از که میکردم صداش و میدادم تکونش شی اون با همچنان داشتم

 سرم و بازوش رو افتادم که خودش طرف کشید منو و گرفت مچم

چونش هب خورد  

مگس خر آخ:جهان  

 ولی  بود شده جمع درد از صورتش چونش، رو گذاشت دستشو

(  الکل)نجسی بویه مشدی قول به بود نکرده باز چشماشو هنوز

 میداد

مالیدم و بود کرده اصابت چونش به که پیشونیم رو گذاشتم دستمو  



 در به ای تقه که بشم بلند خواستم بودن شده گرد ترس از چشمام 

 تو  که خودش وبعدش خاتون صدایه بندش پشت و خورد

شد ظاهر در چهارچوب ... 
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 خاتون و اصغر مش به نوبت به و سالن تویه مبل رو بودم نشسته

 و کناری مبالی رو کدوم هر که میکردم نگاه جهان به بعدش و

بودن نشسته من رویه روبه  

 دونه تسبیح وبا داشت مالیمی اخم خاتونم بود فکر تو اصغر مش

 آشفتگی وضعش و سر از که جهانم میگفت ذکر دستش تویه  اناریه

 میبارید

 ناراحتی از دید وضع و موقعیت اون تو منو خاتون بعداظهر وقتی

شدم دیوونه   

خاتون سمت رفتم شدم بلند زور به و زدم پس رو جهان دسته  

و سوتفاهمه که ادمد توضیح بهش میکرد نگاه منو اخم با اون ولی  

...  



 نگاهی جهان سمت به کرد نگاهم اخم با ولی نزد حرفی بهم 

ایشاال بری خواب به خواب بود خوابیده بازم که انداختم   

 از صورتشو اون که خاتون طرف برگردوندم صورتمو ناراحتی با

 توجیه میخواستم هول با و افتادم راه دنبالش منم  رفت و گرفت من

 کنم

گفت و آورد باال کافیه معنیه به دستشو نخاتو که  

 که ای صحنه به ربط بی که بزنم بهت حرفی بودم اومده:خاتون

 میایم اصغر مش با بشن بیدار خودشونم اقا بهتره ولی نیست دیدم

 دوتا از دستاش با مادرانه و مهربان بعد بزنیم حرف باهاشون

داد ادامه و گرفت بازوم  

 ذاتت تو کنم قضاوت تورو بخوام  اگه ومن نبخشه خدا دخترم:خاتون

 ...پاکه

 شده بدترم که پادردشه بخاطر میدونستم من که لنگون و گفت اینو

شد خارج دیدم مقابل از   

فرستادم لعنت جهانو و گرفت گریم   

 و اصغر مش تا نشستم مبل این رویه االن به تا ساعت اون از

چیه؟ میگفت خاتون هک حرفی ببینم بیان پادشاه آقایه این با خاتون  

اومدم خودم به اصغر مش صدایه با   

 و دخالت بحساب نزار میزنم که رو حرفایی این پسرم:اصغر مش

 زن پیر و مرد پیر ما برایه چقدر میدونی خودت گویی گنده

بزنیم؟؟ بهت دلمونو حرف راحت بدی اجازه اگه میخوام عزیزی  



مشدی باشین راحت:جهان  

 کوه این به چشمی زیر و میدادم گوش غراص مش حرفایه به داشتم

 از میکردم نگاه بود داده لم مبل رویه مغرورانش ژست با که یخ

 زد صداش اصغر مش که بودیم نشسته اینجا ما اومد در منکه اتاق

بزنه بهش حرفی میخواد گفت و  

میکنه درد سرش چون بعد برایه بمونه نیست مهم اگه گفت اونم  

مهمه گفت اصغر مش ولی  

 و خشک پرستیژ از چیزی که آشفته موهایه اون با جهانشاه و 

بود نکرده کم مغرورش  

 که میکرد رفتار جوری و من رویی روبه مبل رو نشست اومد 

افتاده اتفاقی انگار نه انگار  

 که گوسفندی عین افتاده زیر به سری با که بودم من این و 

بودم نشسته کرده کز مبل گوشه کنن ذبحش منتظره   

 اگه یعنی گفته اصغرم مش به حتما وای میکشیدم خجالت خاتون از

 ای بهونه و حرف هیچ با میدید رو جهان توسط من بوسیدن صحنه

کرد توجیح رو ماجرا نمیشد  

کجاست حواست دخترم:خاتون  

کردم نگاه خاتون به تعجب با   

بله؟؟ ب:یامور  

گفت مهربونی با   



 به حواست خواست ازت بزنه حرفی میخواد اصغر مش:خاتون

ولی باشه حرفش ... 

بابا مشدی بفرمایین چشم چشم:یامور  

و زد ای پدرانه لبخند اصغر مش  

دخترم شی پیر:گفت  
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 ایمان شما درستکاری و پاکی به ما دخترم شی پیر:اصغر مش

دیگه مردمه حرف ولی داریم  

 زندگی اینجا مدته هی که دختری این میپرسن همسایه و در تو همه 

 زندگی عذب و جون پسر دوتا که جایی اونم کیه؟ میکنه آمد رفت و

 میکنن

 



 و مهندس آقایه وجهه ولی هیچی مردم حرف میگیم ماهم آقا وهللا 

 یه زیر باهم که زن و مرد یه گفتن قدیم از میره سوال زیر خانواده

شیطانه سوم نفر باشن سقف  

 

 میکردم احساس انداختم ائینترپ سرمو اصغر مش حرف این با

 عین بکشه خجالت باید که اونی چرا نمیدونم میشکنه االن گردنم

نیست خیالشم   

 

 هم بقیه حرف حرفه همش اینا مشدی:گفت محکم و خشک جهان

 حرف بخواد کی هر بگه میخواد هرچی هرکی نداره اهمیت برام

میگیرم گل دهنشو خاتون و شما بالنسبت بزنه مفت  

 

گرفت فاصله ما از و شد بلند  

 

 قطب جهان گفتنه خاتون کردم نگاهش سر پشت از زیرچشمی 

افتادممم پیمان یاده... بزارم دلم کجایه جنوبو  

 

 شد بلند جاش از اصغر مش اول پله رو بود نزاشته پاشو  جهان

 گفت

 



مونده حرفی یه آقا:اصغر مش   

 

 محاسن به دستی و انداخت نگاهی من به کردم نگاه مشدی سمت به

کشید سفیدش  

  

بود گردش در جهان و مشدی بین نگاهم   

 من به که هست وسط این یحرفی میگفت بدشانسم ششم حس

 مربوطه

 

 باغبون، پسر بعداظهر امروز بگم مجبورم دیگه:اصغر مش

 من از بود اومده میگم تاجیکرو مهندس عمارت بغلیمون عمارت

 یامور موقع همون که باغ هت میرفتیم داشتیم هم با بگیره قرض  بیل

گفت من به رو دید ایشونو وقتی خونه اومدن هم خانوم  

 

 هواییه سربه و هیز پسره چون میزنه آشنا خیلی دختره این که 

نگرفتم جدی  

 

 آهان گفت میرفت داشت وقتی آقا ولی کارش پی بره بدم بیلو گفتم 

دیدم گرم چی چی و روزنامه تو عکسشو افتاد یادم  

 



 شدم نزدیک خاتون به و شدم بلند روزنامه؟تلگرام؟ یچ یعنی

راستش سمت شونه رو گذاشتم دستمو و وایستادم کنارش  

 با کنه دلگرمم یکم میخواست دستم رو چپشوگذاشت دسته خاتونم 

میکردم نگاه بهشون استرس   

 

 رو بود رفته که راهی آهسته قدمایه و شده ریز چشمایه با جهان

  برگشت

دپرسی متفکر و  

 

خب؟؟بعدش؟؟:جهان  

 

 کردن چاپ ها روزنامه تو رو دختره عکسه گفت پسره:اصغر مش

همونه ،مطمعنه گفت گمشده نوشتن  

 بهش باشه داشته دختره این از نشونی یا و کنه پیداش هرکیم و

میدن مژدگانی  

 

 دستاشو دوتا کفه و نشست صاف قبلیش جایه همون اومد جهان

زانوهاش رو گذاشت  

 



 کنین کمکم خدا رو تو سیمینه و روزبه کاره گفتم ریهگ با:یامور

میکنن پیدا منو اونا   

 

مبل رو نشوند منو شد بلند خاتون استرسم و گریه بخاطر   

 

دخترم باش آروم:خاتون  

میکردم سستی و خفگی احساس  

 

 و کین روزبه و سیمین اینکه مورد در سوالی اصغر مش و خاتون

 خیلی پیرزن و پیرمرد این رسیدننمیپ هستم کی واقعا من اصال یا

بودن باشعور  

 

چیشد؟؟ پسره اون:جهان  

 

 انداختمش بیل همون وبا گرفتی اشتباه گفتم هیچی:اصغر مش

  بیرون

 

... 
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گفتم گریه با  

 

 بدی آدمایه خیلی اونا کنین کمکم شما خدا رو تو خاتون:یامور

 اینجا از منو شده بزورم میان و یکننم پیدا منو جایه میدونم  هستن

 میبرن

 

گفت میداد ماساژ هامو شونه که همونجور خاتون : 

 

ببرن اینجا از زور به رو تو میزاریم ما مگه دخترکم نترس:خاتون  

 

کردن گریه به کرد شروع اونم حرف این گفتن از بعد  

 

گفت خاتون به رو اصغر مش :  



 بیشتر بچه این که تو گریه با دادنته روحیه عوض خانوم وای

  میترسه

 

گفت وحامیانه محکم من روبه و : 

 بزور مارو ناموس بخواد کسی که نباشن عمارت این مردایه مگه

ببرن اینجا از  

پدرانش حمایت بخاطر بودم ممنون چقدر  

 پدر که زندگیم ماجرایه از مختصری گفتن به کردم شروع گریه با

هستن عوضی و کثیف یهآدما چه روزبه و سیمین و مردن مادرم  

 

 سرازیر سرهم پشت اشکام من و بودن کرده سکوت تاشونم سه

 اینکه برسه چه میکردم وحشت میومد روزبه اسم وقتی حتی میشد

ببینم خودشو   

بود نشسته قبلی ژست همون با کردم نگاه جهان به   

 

شکست رو بینمون سکوت که بود اصغر مش این باالخره   

 

بدم پیشنهادی یه ممیخوا پسرم:اصغر مش  

 



 اشکیم چشمایه که من به مهربونی و نگرانی با حرف این گفتن بعد

کرد نگاه بود گردش در جهان و اون بین  

 

جهانشاه طرف برگردوند روشو   

 

بهتره بزنیم حرف خصوصی:اصغر مش   

گفت پووفی و کشید آشفتش موهایه به دستی جهان   

 

مشدی باشه:جهان  

 بقیه و بود پایین من اتاق فقط رفت ونهآشپزخ سمت به و شد بلند

 بکشونه رو مشدی نخواست که شعورشه از حتما ، باال طبقه اتاقا

میکشه ته شعورشون میرسن من به چرا پس باال  

 

 در به چشمم بودم نکرده عوض هم لباسامو نگرانی و استرس از

ولوله دلم تو و بود آشپزخونه  

دستام رو نشست خاتون گرم دستایه که میشکوندم انگشتامو قولنج ،   

 

داره ضرر جان عزیز نکن:خاتون   

 



کردم نگاه مهربونش چهره به  

 

گفتم گریه با زروام زر میگفت راست پیمان  

 کردم فرار دستشون از بزور منم نمیشناسین رو اونا شما:یامور

 بدردنخور منه بخاطر میریزه زهرشو باالخره روانیه یه روزبه

میفتین دردسر تو شماهم  

 

گرفت شدت گریم  

کرد بغلم بود نشسته کنارم که خاتون   

گفتم و کردم بغلش محکم میداد مامانارو بویه     

 

 و روزبه امثال ادمایی االن دیگه بودن زنده ومادرم پدر کاش:یامور

بدن شکنجه و بچزونن منو همه این نمیکردن جرعت سیمین ... 
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 تنت که کردن چیکارت ببین وجدانارو بی اون هکن لعنت خدا:خاتون

ببرن اینجا از رو تو بیان باشیم مرده ما مگه...میلرزه  

 

 بوسیدم دستاشو کف دستاش بین گرفت صورتمو و و شد جدا من از

 بو اول دستش کف میریخت گالب یکمی همیشه میداد گالب بویه

 کفه بعد و دستاش به میمالید اونو  بعد میفرستاد صلوات و میکشید

صورتش به میکشید دستاشو   

 

 و کارا همین با که میگفت و میکرد شوخی باهاش همیشه پیمان

 استغفراللهی اونم کردی بدرش راه از رو مشدی مخصوصت عطر

 تهدید رو پیمان بود دستش که هرچیزی یا کفگیر با و میگفت

 میکرد

  

 پشتم ادرانشبر حمایت با تا بود االن آشنا غریبه این کاش پیمان آه

ولی میومد در ... 

 

کردم نگاه صورتش به بیحال زد صدام آروم خاتون   

 

جان خاتون جانم:یامور  



 

 نزار اینو ولی بزنم بهت یحرفی میخوام بالدخترم بی جونت:خاتون

مادرانه مصلحت و حرف پایه بزار ، غریبه یه مصلحتی حرف به  

 

کردم نگاه صورتش به بادقت   

 

جان نخاتو میشنوم:یامور  

 

تو مورد در بزنه حرف آقا با رفت مشدی:خاتون   

 

بگه جهان به چی من مورد در رفته مشدی ببینم شدم کنجکاو  

داد ادامه خاتون  

 

 بگم بهتر یا مادرت و پدر مثل من و مشدی دخترکم ببین:خاتون

 ولی برادرت مثل هم پیمان هستیم مادربزرگت یا پدربزرگ مثل

نداریم تو با فامیلی و خونی تنسب هیچ ما شرعی و قانونی   

 



 بشن من بیخیال میخوان نکنه ذهنم به اومد خیال و فکر هزارجور

 نسبتی هیچ من خاتون گفته به باالخره برم اینجا از بخوان ازم یا

بخوان عذرمو بدیهیه پس ندارم باهاشون  

بترکه مغزم بود مونده کم مسله این به فکر با   

نکن رکا و بیکس هیچکسو خدایا وای ... 
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 بتونه که یکی با باید تو که رسیدیم نتیجه این به مشدی و من:خاتون

 محافظت ازت که باشه داشته اینو توان و قدرت و وایسته پشتت

بشی دار نسبت کنه   

جان مادر نکنی برداشت بد که  بهت بگم چجوری یعنی  

 

کنی ازدواج باید تو   

 



کردم نگاه بهش خنگا عین خاتون زبون از حرف نای اومدن در با   

 

کشکه مگه کنم ازدواج چی یعنی بود اومده بند زبونم   

 

خاتون خا نشدم متوجه م من م:یامور  

 

گفت دلسوزانه لحن با خاتون   

 

 محرمیتی صیغه بینتون که بزنه حرف آقا با رفت مشدی:خاتون

 بهش که ای هنام صیغه برگه اون بوسیله خان جهان تا بشه جاری

کنه  کوتاه وجدانارو بی اون زبونه بتونه میدن  

 

بود کرده هنگ مغزم و میکوبید دیوارش به خودشو محکم قلبم  

گفتم لروزنی صدایه با  

 

 ولی شدم کار و بیکس درسته میگین چی میدونین شما خاتون:یامور

 پیش غرومو چرا سخته من برایه بکنم رو کاری همچین نمیتونم

میکنه فکری چه خودش پیش حاال ردینک خرد جهان   

 



کشید بازوم از خاتون که بشم بلند خواستم  

 

 چهارتا که پیرزن منه حرف به راهه تنها این دخترم بشین:خاتون

 مگه نمیفته وآقا تو بین اتفاقی کن گوش کرده پاره تو از بیشتر پیرن

باشی داشته پشتوانه باید بگیری پس اموالتو میخوای نگفتی  

 

زدم صدا اسمشو ریهگ با   

 

خاتوننن:یامور  

 

 کردداشت نوازش کمرمو دستش با بغلش تو کشید منو دوباره

میداد دلداریم  

 

 این کردن پخش رو عکست گفت چی مشدی ندیدی مگه:خاتون

 آخر تا که نمیتونی هم تو میکنه دیگه یکی نکنه خبرشون پسره

کنی زندانی خودتو عمرت   

 

زدم صدا اسمشو هق هق با دوباره   

خاتووون:یامور ... 



دخترکم جانم:خاتون  
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 گالیه روش که ای سرمه شال و پوشیده مشکی شلوار و تونیک

 آشپزخونه تویه صندلی رویه و بودم کرده سر داشت صورتی ریز

بودم نشسته   

 دستتم اون با بودم داده تکیه میز به آرنججم بود جونم زیر دستم یه

میز رو میکوبیدم آروم رو  کوچیک ننمکدو  

 بین محرمیتی صیغه بیاد تا بودیم اصغر مش عاقد دوست منتظر

 با مشکی دامن بود نشسته دستم بغل خاتون بخونه جهانشاه و من

 که نخی سفید رنگ تک ساده روسری و گلدار ای قهوه بلند پیراهن

 رشس از تا بود زده چونش زیر  روسری سنجاق یه با محجبه مدل

نشه وا   

 



 پف و قرمز چشمایه کنم کاری الاقل یا برسم بخودم  کرد اصرار 

 درست کمی کردم گریه و نخوابیدم صبح تا میداد نشون که کردم

 بشن

 

 با هم اون جان خاتون ندارم حوصله گفتم و انداختم باال ای شونه 

نزد حرفی دیگه حالم به توجه   

 

 رو میکوبیدم نمکدونو و میدادم تکون پامو وار استرس حالت به

دستم رو گذاشت دستشو خاتون که میز   

 

کردم نگاه صورتش به   

 

 جهان دیدی میاری در پا از خودتو استرس با جان عزیز:خاتون

خیره که انشاهلل کرد قبول خانم   

 

 و یاس میتونست میدید منو هرکی بودن زده قفل زبونم به انگار

بخونه چشمام از رو ناامیدی   

 حرفی چه و چیگفت جهانشاه به آشپزخونه تو اصغر مش نمیدونم

 آشپزخونه از وقتی ولی کرد قبول اون که شد بدل و رد بینشون



 من به اینکه بدون اصال و حرفی یا و العمل عکس بدون شد خارج

خودش اتاق به رفت ریلکس کنه نگاه  

 فکر جور هزار االن تا دیشب از که بودم خورده شکست منه این و

بودم خورده حرص و کرده لخیا و   

نبود معلوم که ای اینده از ترس میکردم ترس و کالفگی احساس   

 وضعیتمو که خاتون میکردم گرما احساس  بودم هوا رویه انگار

گفت دید  

 

یاموری:خاتون  

 

 گریه خودم حال به یا بخندم خاتون گفتن یاموری این به نمیدونستم

  کنم

گفتم ای گرفته صدایه با  

 

کرد خودش مثل هم  شمارو پیمان باالخره خاتون:یامور  

 

گفت و زد لبخندی خاتون   

 



 اونیکه به بسپر رو چی همه چیه برایه استرس همه این:خاتون

 بدونه مصلحت اگه میدونه خودمون از بهتر مارو همیه مصلحت

 دلت تا جان عزیز بگو ذکر...هیچی که نه  اگرم میفته اتفاق این

بگیره آروم  

 

 من به مادرانش و دهنده آرامش صدایه با همینجور داشت خاتون

میداد دلگرمی و  امید   

 که خبری و اصغر مش رسیدن سر با که بود شده آروم دلم کمی

 داد

هزار رو رفت قلبم ضربان   

 

اومد  اکبر حاج دوستم بیا باباجان حاضری:مشدی   

 

کردم نگاه خاتون به وال هول با   

 

 آروم و گرفت دستم از کرد بسته و باز باش آروم معنی به چشماشو

 سنگین نفسام بودن رویا و خواب همه اینا انگار شم بلند که کشید

بود شده   

 



 میفتم پس استرس از کنه ول دستمو اگه که میکرد فکر خاتون شاید

بود کرده فکر درستم که  

سالن هب میکشوند منو و دستش تو بود گرفته دستمو آروم   

 

 رو مشدی همسن مسن مرد یه و جهان دیدم که چرخوندم نگاهمو

 پاهام اونا طرف برد منو خاتون نشستن تلوزیون رویی رویه مبل

  میلرزید

میکرد روی زیاده داشت من ترسویه دل این شاید  

 از  دادم دست از زهرامو مامان و شاهرخ بابا وقتی از منکه ولی 

بودم ندیده خیری اطرافم آدمایه   

 

کردم نگاه خاتون به شد وارد شونم به که فشاری با   

بشینم بود نشسته عاقد رویه روبه که جهان کنار که میخواست ازم   

رسیدم؟؟ اینجا به من شد چی اصال که کردم فکر این به من و  

 

شدم خارج هپروت عالم از عاقد صدایه با  

خانوم؟؟ عروس پدر اجازه  

 

نیستن حیات قید در اکبر حاج:اصغر مش   



بود زده صداش اکبر حاج مشدی که عاقد  

پدری؟؟ جد:گفت   

 خدا رحمت به ایشونم بیامرزه هم شمارو رفتگان خدا:اصغر مش

  رفتن

انداخت نگاهی من به نگاهی اکبر حاج   

 

 آقایه با  ازدواج به راضی  قلبن و عقلن تو دخترم:اکبر حاج

هستی؟؟ ارجمند جهانشاه  

 

 اصغر مش بعدش و خاتون به وار بیچاره و مداد قورت دهنمو آب

 خودت باید دیگه اینو گفت نگاهش با که اصغر مش کردم نگاه

بدی جواب   

 

گفتم اللهی بسم و فرستادم صلواتی دلم تو   

 

بله:گفتم آرومی باصدایه   

 

 زودتر هرچه که انشاهلل مبارکی و میمنت به انشاهلل خب:اکبر حاج

کنین اقدام دائم عقد برایه  



 

خورد تکون دلم تو چیزی حرفش این با   

گفت محکم و خشک که  هست راضی پرسید جهانم از   

بله:جهان  
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صیغه مهلت:اکبر حاج   

کرد نگاه جهان به اینبار مشدی   

 

ماه شش:جهان   

 

مهریه؟؟:اکبر حاج  

 



 جدی جدی یعنی شد اکو سرم تو مهریه گفت که اکبر حاج صدایه

جهان ایه صیغیه زن میشدم داشتم من   

سیاهچال ته یعنی من برایه این و   

 

 که بشه باز شدم گرفته نفسه راه تا کشیدم عمیقی نفس نامحسوس

خورد مشامم به جهان تلخ و سرد عطر   

 

میخوام چی مهریه بگم من تا بودن کرده سکوت همشون   

گفتم لرزون و آروم صدایه و شده خشک گلویه با  

نمیخوام مهریه من:یامور   

 

بنویسم؟؟ چی من پس دخترم چی یعنی:اکبر حاج  

 

مهرته دیگه بگو چیزی یه باباجان:مشدی  

 اور خفگان جو این از من و نمونه باقی حرفی دیگه اینکه برایه

گفتم شم خالص   

مشهد به سفر:یامور   

 



 عقد همین تو که بودن زنایی و دخترا باباجان باریکال:اکبر حاج

حاللت مادرت شیر تو ولی خواستن آنچنانی مهریه موقت  

  

 میکردن نگاهم مهربونی و لبخند با فقط هم خاتون و اصغر مش

 و فکر تو ولی چجورین یا و شکلین چه ها فرشته نمیدونم منکه

منن دنیایه فرشته اونا بگم میتونم خودم نظر ... 

 

 چرخوند رو سرشو فقط بود نکرده نگاه من به االن تا که هم جهان

 نگاه بهش برگردوند صورتشو بعدش و شد خیره من به ثانیه چند و

دیدم چشمم گوشه از هم اینو  نکردم   

 

 من و کرد جاری بینمون رو ماهه شش محرمیت صیغیه اکبر حاج

 هم جهان... و خجالت پایه گذاشت اکبر حاج حتما که گفتم بله اروم

گفت رو بله بود شده عالم بیخیال انگار که  

کردیم امضا رو ای برگه ندوتامو    

 

 دستامو و اتاق تو چپوندم خودمو چون نفهمیدم من بعدشو اتفاقایه و

زدم زار و کردم گریه و دهنم جلویه گرفتم  

 



 و بود شده شب بودم نشسته صاف تخت رویه و پنجره به رو مات

خاتون حتی بود نگرفته سراغمو هیچکس  

داشتم نیاز تنهایی این به میدونستن شاید   

 صدایی در شدن بسته و باز بندش پشت و خورد در به ای تقه

رفته بود کی هر کردم فکر  نمیومد   

کرد حضور اعالم زدنش حرف و صداش با ولی  

 

 دل چی؟؟میخوای که گرفتی بغلت غم زانویه نشستی اینجا:جهان

 صیغه تورو بود خدام از من میکنی بسوزه؟فکر حالت به کی

کنن ترحم بهت همه کنم؟میخوای  

سوخت حالت به دلم شدی موفق باشه   

 

 میرفت فرو و میشد خنجری احساس بی و غرور کوه این حرفه هر

قلبم تو  
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 کف گوشت تو رفت فرو ناخونام که جوری کردم مشت دستامو

میفشردم بیشتر حرصم از دستم ... 

گذاشت منت سرم نشده روزم یک  

 

گفتم کنم نگاهش و برگردم اینکه نبدو هق هق و گریه با  

 

 که احساس بی آدم یه ای صیغه زن بشم که نبود خدام از منم:یامور

 جونم از چی...نمیشه سرش محبت و مهر و عاطفه از هیچی

 خالی من سر حرصتونو میخوایین یجوری همتون چرا میخوایین

کردم مجبورت من مگه...میگیره دامنتونو یتیم بچه یه آه کنین   

زدم غجی  

بگیر منو بیا کردم التماس بهت من مگر  

میخوایین جونم از میخوایین،چی جونم از چی...زدم جیغ دوباره   

 

زدم زار دوباره و  

  



 سرش حرصمو فقط من و نداره تقصیری هیچ اون میدونستم خودمم

میکنم خالی  

 ولی در سمت برگشتم اشکی چشمایه با نمیومد صدایی هیچ

نبود هیچکس   

 

رفت؟ کجا پس  

 بود من دادن حرص و چزوندن بیشتر هدفش هم یا زدم توهم من یا

شد موفق که   

 

 توش از هیچوقت و تاریک و تنگ جعبه یه تویه برم داشتم دوست

 فکری هیچ و باشه نداشته کاری باهام هیچکس فقط نیام بیرون

باشم نداشته ... 

 

گرفتم رو بهار شماره داشتم برش بود عسلی رویه  گوشی   

 دیگه نداد جواب ولی خورد بوق چندتا گرفتم، دوباره نداد بجوا

پیچید گوشم تو صداش بده،که جواب میشدم امید نا داشتم  

 

الو:بهار   

بهار الو:یامور   



 

گفت هول با که گفتم گریه با   

 

دختر؟؟ میکنی گریه داری چرا چیشده یامور الو:بهار  

 به مجبور منو زندگی چرا بدبختم اینقدر من چرا بهارررر:یامور

مجبورم ولی بدم انجام نمیخواد دلم که میکنه کارایی   

 

آخه؟؟ افتاده اتفاقی میکنی؟؟چه گریه یامور؟چرا چیشده:بهار  

 

 منو دیگه یکی بخاطر توهم کردم پیدا همدم یه بود خوش دلم:یامور

 و پدر نمیخواد منو هیچکس کردی کاری خوب اصال...کردی ول

نرفت کردن ول منو مادرمم   

 

کرد گریه هم بهار من گریه با  

 

 بودم حرصی بخدا میکنی اینجوری من حرفه بخاطر عزیزم:بهار

باشم؟ قهر باهات میتونم من مگه زدم حرفی یه   

 میام حتما فردا وقته دیر ولی پیشت بیام میتونستم االن کاشکی

باشه؟؟ میزنیم حرف عمارت  



 

گفتم بود شده قطع گریم منکه   

 

 نیاز حضورت به بزنم که دارم باهات حرفا خیلی بیا آره:یامور

بهار دارم   

 

نکن گریه فقط تو میام عزیزم باشه:بهار   

 که داد قول کردیم خداحافظی بهار دلداری و حرف کمی از بعد

میاد فردا  

 

 فقط شرایط این میکردم عوض لباسمو و میشستم صورتمو باید

 رفتار جهان با طلبکارا مثل نباید من بود کوتاه مدت یه برایه

 االن تا بود خودم تقصیر بیشترش که دیروزش کار بعغیر میکردم

کرده کمکم بهم برعکس که نداشته باهام کاری   

باید بگیرم حقمو باید اومدم راهو اینجایه تا منکه ... 

 

 اتاقم نزدیک سرویس تو که روشویی تو صورتم و دست شستن بعد

 سالنم تو کشیدم رازد تحت رو اومدم لباسام کردن عوض و بود

بود رفته فرو تاریکی تو عمارت و نبود هیچکس   

 



 تو که بودم ها قصه و کارتنا تو های شاهزاده اون مثل منم کاش

  بعدش ولی  میشدن زندانی ای شده طلسم تاریک و بزرگ قصر

میبرد اینجا از منو و میداد نجات هم منو و میومد قهرمانی ... 
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بود  صبح  

 صبحونه مثال که میز دور و آشپزخونه تو بودیم نشسته خاتون با 

میزدم هم شیرینمو چایی داشتم و بودم فکر تو همینجور بخوریم   

اومدم خودم به خاتون صدایه با که   

شد شیرین:خاتون   

 

 با و داد تکون طرفین به سری که کردم نگاه بهش منگ و گیج

 کوچیکی لقمه همزمان و کرد اشاره بلممقا شیرین چایی به چشماش

گفت و گرفت سمتم رو   



جان عزیز شد شیرین میگم رو چایی:خاتون ... 

 

نداشتم اشتهایی هیچ نخوردم ولی گرفتم دستش از رو لقمه   

 

 نشم غرق خیال و فکر تو مثال که میگرفت حرف به منو خاتون

 قضیه رمدا من و نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که میکرد رفتار جوری

میکنم بزرگش رو   

 

 بزنیم زنگ داری الزم چیزی  بگیره هامو دارو رفته مشدی:خاتون

  بخره؟

 

ندارم الزم چیزی خاتون نه:یامور   

 

سرکار میرن دیرتر امروز گفتن هم آقا:خاتون   

 نگرانشم دل بود اینجا روز هر اونکه نیست خبری پیمان از راستی

کجاست ببین بزن گزن یه داری گوشی دیگه که تو مادر  

  

 نگفته بهش کرد نگام مشکوک که شدم دستپاچه خاتون حرف این با

قهرم پیمان با بودم   



 

دیگه میاد بخواد دلش خودش:یامور   

 

گفت لبخند و مهربونی با   

 

 زنگ پیمان دیشب میکنی قایم حرف من از پریده ور آی:خاتون

 و کردی قهر باهاش گفت میپرسید رو تو حال حاجی به بود زده

ببینیش نمیخوای گفتی  

 

 برازندشه رو پر بچه لقب واقعا خدا تورو کن نگاه پیمانو این هی

کرده نمایی مظلوم چجوری ببین   

 

 اون البته صدا و وپیمان بهار ماجرا و قهر دلیل از ای خالصه منم

 کردم تعریف خاتون برایه کردو جان نوش سیلی بهار از که قسمتی

شد خندش باعث که   

 

میخندین؟؟ چرا شما خاتون وا:یامور  

 

میفهمی بعدها دخترکم هیی:خاتون   



کردم نگاه بهش گنگ منم و   

بود آدم هوایه و حال کردن عوض استاد خاتون اصال   

 

 منم بده سامون و سر اونجارو یکم تا باغ ته خونه میره گفت خاتون

 کار بهم میدونستم کنم جمع اینجاهارو جهان صبحانه خوردن بعد

نرم خیال و فکر تو و یجا نشینم تا میداد  

 

اومد آشنایی  گریه و جیغ صدایه که بودم نشسته همینجور  

شدم بلند جام از ترس با سریع   

نباشه عفریته سیمین ماله صدا این و باشم کرده اشتباه من خداکنه   

 

 سیمین شدن ظاهر با شد همزمان آشپزخونه از بیرون به رفتنم

وردی در درگاه تو منفور   

 

 با لباسهایه و پالتو عاشق بود تنش رنگی ای قهوه پوست پالتو

بیرحم بشر این بود حیوانات پوست   

 

 دوتا سرش پشت  کردن پیدا جامو زود چه بود زده خشکم ترسم از

کردم کوب سنگ دیگه که شدن وارد هم روزبه و بادیگارد   



 

 اونا جلویه داخل اومد دستش تویه بیل و فریاد و داد با اصغرم مش

  وایستاد

 

 مگه داخل میایین میندازین سرتونو همینجوری چرا:اصغر مش

ندارین  ورود اجازه نگفتم  

 

 زد صورتش و سر به ای ضربه دستاش با بازی، کولی با سیمین

 نمیاشها و حرکات این از خیلی میدونستم من بودنشو نمایشی که

بودم دیده ازش  

 

وای:سیمین  

 بیا،دیگه عزیزم بیا جان یامور... بهروزم امانت وای...دخترم 

کردیم پیدات   

 

من سمت اومد و داد هول اصغرو مش و روزبه   

سمتم میومد داشت میکرد تزریق جونم به ترسو که چشماش اون با   

 

بگیرم اجازه شما از باید زنم دیدن برایه:روزبه   



زد حرفو این سمتم میومد که همونطور   

میرفتم عقب قبع لرزون بدن و تن با منم  

 الحلقوم راحت و دفاع بی و کوچیک بره یه برایه که گرگی عین

میکرد نگا من به بود کرده تیز دندون   

 

 تیکه هزار و زمین افتاد که چیزی یه به خوردم که رفتم عقب عقب

کردم نگاه برگشتم زدم جیغی شد   

بود شده تیکه تیکه بود عسل ماله که بود لخت زن مجسمه  
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گفت فریاد با که اومد جهان صدایه  

 

چخبره؟ اینجا:جهان  

 



 سفید شرت تی و ای سرمه راحتی شلوار طرفش چرخوندم سرمو

 از بود معلوم آشفته موهاشم بود پوشیده ای سرمه سویشرت با

وایستاد روزبه و من بین اومد شده بیدار خواب   

 

 وایستاده من به پشت ردمک امنیت احساس حضورش از چرا نمیدونم

میکردم نگاه پهنش های شونه و بلند قد به من و بود   

نبود قدمم یه فاصلمونم   

 

بشین؟؟ من خونه وارد داده اجازه شما به کی:جهان   

 

 تحمیل من به ترسو که صداش اون با و زد پوزخندی روزبه

  :میکردگفت

 

 اجازه به اینجا از بردنش و زنم دیدن برایه نمیکنم فکر:روزبه

باشم داشته نیاز کسی  

 

شد فشرده قلبم حرفش این با   

 



 شما زن که باشیم داشته رو کسی اینجا نمیکنم زنتون؟؟فکر:جهان

اومدین اشتباه پس باشه   

 

گفت و داد نشون درو دستش با : 

 نرفتن محترمانه اگرم کنید راهنمایی رو خانوم و آقایون اصغر مش

نیممیک راهنماییشون ای دیگه جوره   

 

 و اطراف به توجهش چون بود کرده سکوت لحظه این تا که سیمین

 هیچ که الکی و نمایشی گریه با  بود عمارت زیبایی و بزرگی

گفت نداشت هم اشکی   

 

ببریم رو جان یامور اومدیم نیومدیم اشتباه ما:سیمین ... 

 

گفت من روبه و   

 دیگه یادم پیش سلیقه اختالف و دعوا شوهرا و زن همه بین عزیزم

که نداره رفتن خونه از و کردن قهر   

 ولی نزدم اینا جهان به حرفی شده که ترسمم از میکرد فکر سیمین

پیششون برنگردم اما بشم تیکه تیکه حاضرم من نمیدونست   

 



 به پشت از و کشیدم هینی ترسیده که سمتم برداشت خیز روزبه

زدم چنگ سویشرتشو و چسبیدم جهان  

بودم کرده تهی قالب ترس از   

 

گفتم مرتعش صدایه با فشردم بیشتر چنگم تو رو جهان سویشرت  

 

 دیگه من...هستن عوضی ادمایه اینا نمیاد خوشم اینا از من:یامور

ندارم باهاشون نسبتی هیچ و نمیشناسم اینارو  

 

بود جهان حمایت و حضور از ناشی جسارت این میدونستم  

 

  بود کرده مکث کمی  تعجبش از حرفم این باشنیدن که روزبه

که طرفم بیاد خواست دوباره  

 

 و کرد دراز طرفم بیاد میخواست روزبه که سمتی به دستشو جهان

  گفت

 

کجااااا؟ هوی:جهان  

میکنم قلم پاتو و دست بشی نزدیک من زن به  



زد خشکش روزبه ولی هیچ که کردم تعجب منکه   

 به رو میده آزارت که کسی  تا باشه داشته حامی آدم خوبه چقدر

کنه قلم پاشو دستو جهان قول  

 

 بود قرار منه زنه یامور حرومزاده مرتیکه حرفیه چه  این:روزبه

کنیم عروسی   

 

 کردم فرار عروسی قبل روزه درسته هست دروغگوام چه آشغال اه

نبودم زنش ولی   

 

 در دادش که نشست روزبه چونه تو هوا بی جهان محکم مشت 

 جهان سمت به خواستن بادیگارداش دوتا شد بلند سیمین جیغ و اومد

که کنن حمله   

اومد پیمان فریاد صدایه . 

 

 

 

میکنن حضور اعالم فریاد با رفیق دوتا این چرا نمیدونم ... 

 



کردم نگاه پیمان به  

 یه تو و بود زده کمرش به دستشو یه در جلویه بود وایستاده صاف

 پشتشم شونش به بود داده تکیش که بود فرمون قفل دیگش دسته

 پشت از بودن وایستاده بودن آهنین مردان مثل که هیکلی مرد دوتا

 افتاد بهم پیمان چشم که میکردم نگاه بهشون جهان بازویه وکنار

گرفت نگاهشو زود ولی   

 

میکنیم برداشت داشت کاشت همتونو بخورین جم جاتون از:پیمان  

 

 در هیکلشون چون خوند روزبه  اردایهبادیگ چهره از ترسو میشد

نبود مقایسه قابل پیمان آدمایه هیکل مقابل   

 

 ولی بود نشده خالی حرصش مشت یه باهمون انگار که جهان

 حرص با بیفته دعوایی و جدل این از بیشتر خونش تو نمیخواست

  گفت

 

 یا  میکنی گم گورتو اینجا از برت و دور آشغاالیه با زود یا:جهان

بیرون بفرستم اینجا از جنازه تا4 رممجبو  

  



 حاال که اونو بازویه و به روز طرف اومد بود ترسیده که سیمین

گفت و گرفت بود شده بلند  

  

 به میتونیم هم بعدن بریم اینجا از ما بهتره جان روزبه:سیمین

چندسال که ما حیف برسیم بعضیا حساب   

دادیم پناه بهت و کردیم خوبی بهت  

  

 زبونتو نزار باش زدنت حرف مواظب خراب زنکیه ییییهی:پیمان

کنم قیچی   

گفت ایشی سیمین   

 

 و من به برزخی نگاه با بود شده ناامید بادیگارداش از که روزبه

 بود خون پر چونش و بود شده زخمی لبش رفت در سمت به جهان

 و زد دوتاشونم گوش تو محکمی سیلی و بادیگارداش سمت به رفت

ها عرضه بی گفت  

نیومد در ازشون صدایی هیچ که   

 

دارم باهاتون  کاری وایستین:جهان   

 



 بزار میرن دارن که اینا خب داره کاری چه یعنی کردم تعجب

دیگه کنن گم گورشونو  

انگشتر گفت پیمان روبه جهان   

 

 و سریع قدمایه با و آورد در جیبش از چیزی و کشید پوفی پیمان

جهان به داد آورد میکشید نشون خط روزبه برایه که نگاهی  

 

وایستاد کنارمون اومد قلدرا مثل و   

؟ چیه انگشتر ماجرایه  

بودم وایستاده جهان پشت همینجور  

 

 دارین آشنایی و فامیلی ادعایه که شما:گفت اینا روزبه روبه جهان

 رو ازدواجمون هستین  همسرم فامیل تنها که شما مقابل در میخوام

 دستش  تو که بود داده پیمان که کوچیکی هجعب بعدش کنم کنم اعالم

 رو من لرزون چپ دست من طرف چرخید و کرد باز رو بود

 انگشتر به انگشتم تو کرد رو بود دستش تو که ای حلقه و گرفت

 چطور که بود دستامون اندازه تضاد به توجهم بلکه نکردم نگاهی

 چشمایه با بود مردونش و بزرگ دستایه بین من کوچیک دست

 بود من دستایع به اونم توجه ولی کردم نگاه صورتش به شکیا

 که کردم نگاه دستم تو آشنایه انگشتر به تازه و کرد ول آروم دستمو

بود گشاد انگشتم برایه خیلی  



شدم یجوری دلم تو بود عسل نامزدی انگشتر   

 

 گرفت قرار مقابلم دوباره جهان که کردم نگاه اینا سیمین طرف به

 داشته نگه دستم با انگشترو و  بود افتاده زمین سرم اینبار ولی

 بودم

 

 یکبار اگه ولی برین میتونین کردین تماشا خوب که حاال:جهان

 دیگه دختر این الکاتبینه کرام با حسابتون ببینمتون اینطرفا دیگه

داره صاحاب  

 

بگو اسممو اینا جلویه الاقل دختر گفت بازم   

 

شنیدم رو روزبه صدایه   

 

ارجمند جناب نمیمونه اینطوری دنیا:روزبه  

 

 

 به این از...دیگه نکن وز وز گوشمون دم دیگه، بابا برو:پیمان

برو مطمعن بری میخوای جایی بعدم ... 



 حتما بگی رو اسممون برسون جدیدتم بابایه به مارو سالم آهان

میشناسه مارو   

 

 میدونستم منکه ولی بیرون نداختنا اونارو پیمان آهنین مردان دوتا

نیست بشو بیخیال میشناسم من که لجنی روزبه اون   

 

رفت مبال سمت به کنه نگاهم اینکه بدون جهان  

شد نزدیک بهم پیمان    

 

سالم:پیمان  

  

گفتم لرزون صدایه با بود پایین هنوز سرم    

سالم س:یامور   

 

خوبی:پیمان   

 

کردم پایین باال آره معنی به سرمو  

  



 که حقا بودم شده قایم جهان پشت ترسم از بودم من پس آره:پیمان

کوچولو سنجاب گذاشته روت اسمی خوب جهان  

 

داد رو نمیشه اینم به پوووف   

کردم نگاه صورتش به  

کردم نازک چشمی پشت و   

 

قهرم تو با من:یامور  

 

که؟ دادم نجاتت اومدم منکه عه:پیمان   

شد وارد عسل و شد باز یورود در که بدم جوابشو خواستم   

 

 اطراف به تعجب با داشت غلیظی آرایش و بود تنش شیکی لباس

 یدفعه که گردوند جهان و پیمان و من بین چشماشو و کرد نگاه

کرد مکث و افتاد شکسته مجسمه به چشمش   

 

 آراسته نیز لجنزار اطراف سبزه به بود فاضالب گل:گفت پیمان

اینجا؟؟ مدهاو رویی چه با پتیاره شد،این  

 



 

 زد پیمان که حرفی با که بود نشده متوجهش هنوز جهان کنم فکر

کرد نگاه سرش پشت به چرخید   

 

دیدم رو جهان شدیه مشت دستایه منکه   

عفریته؟ میکنی چیکار اینجا تو:پیمان  

 

گفت بجانب حق عسل   

نامزدم پیش اومدم چه تو به:عسل   

 

گفت  غضب و خشم با جهان  

 

 نفعته به کنم آلوده کثیفت خونه به دستمو نمیخوام لعس ببین:جهان

 میشم مجبور وگرنه کن جمعش بازیاتو پرو نپلکی من بر دور

کنم نشینت ویلچر   

 

 و حرفا به توجه بدون و رفت ها پله سمت و شد بلند حرف این بعد

 ببنده اتاقشو دره اینکه از قبل ولی رفت اتاقش سمت به عسل دادایه

گفت فریاد با  



 

بیرووون بندازش پیمانننن:هانج   

 

کوبید هم به محکم درو بعد و   

 

 خودش که اینجا اومده دوباره جسارتی و رو چه با زن این نمیدونم

داد جوابمو   

 

 نمیکنین جرعت پاپامه آدمایه پره بیرون هه:گفت پیمان روبه عسل

بزنین بهم ای صدمه   

 

 سمت به بود هگرفت مضاعف انرژی جهان دستور با انگار که پیمان

پرید رنگش که رفت عسل   

در طرف کشوند اونو زور به و گرفت بازوش از  

 

گه مگسه گمشو برو بیا:پیمان   

هستی؟ کی دیگه تو میزنی هم به حالمو گمشو برو بیا  

 



 صدا جهانو و کرد داد و جیغ و آورد در بازی کولی دوباره عسل

  زد

 

 ارزش بی میتونه چقدر انسان یک بودم شده صحنه اون مات من و

خیانتش بعد شده روش چجوری باشه  

کنه رفتار جانب به حق و اینجا براره پاشو   

 

سمتشون رفتم   

 

 هنوز جهان و من شکوندین منو مجسمه جرعتی چه با:عسل

عوضی نامزدیم   

 

 برد و گرفت منو چپه دست مچ  اومد و کرد ول اونو بازویه پیمان

 به دستش اونیکی اشاره انگشت اب بعد و باشه عسل دید تو تا باال

گفت بسوزونه عسلو دل میخواست که بالحنی و کرد اشاره انگشتر   

 

نیگا شده زنش یامور نیستی نامزدش دیگه تو نوچ:پیمان   

 



 به خواست و کرد نگاه من به آتیشی و خشم از پر چشمایه با عسل

گرفت جلوشو پیمان که بیاره یورش طرفم   

 

یابو کجا هوییی:پیمان  

 

 ای نقشه یه این میدونستم من میدم جرش رو دختره این من:عسل

  داره

گفت جهانه مخاطبش بود معلوم که تر بلند صدایه با بعد ... 
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میریزی؟؟ هم رویه کلفتا با دیگه جهان آقا آره:عسل  

 

 دادنش هل و دهنش جلویه پیمان دست شدن گذاشته با دیگش حرفایه

شد خفه دهنش تو در متس به  



 

 نداری اینم ارزش نخاله تو... میکنه خمیرت میاد االن:پیمان

بیفتیم دردسر تو بخاطرت   

 

بیرون برد کشید عسلو   

بود زیاد خیلی برام روز یه تو ترس و استرس اینهمه  

  

 با داشتم حتم وگرنه داشت فاصله عمارت از باغ ته خونه خوب چه

 قلب اون با بود اینجا حتما خاتون دعواها و صداها این شنیدن

  مریضش

 

پیشش رفته حتما اصغرم مش  

 

 االن هیاهو اون بعد میکردم بازی  دستام با و مبل رو بودم نشسته

بود رفته فرو سکوت تو عمارت  

  

بود نیومده بیرون اتاقش از هنوز که جهان  

 با رو صبح قضیه و میکرد میل ناهار آشپزخونه تو داشت پیمانم

 ولی میومد صداشون میکرد تعریف خاتون برایه خودش  انیقهرم



 که میکرد تعریف جوری رو اتفاقات اون که بود این خوبیش

و عسلو اومدن الخصوص علی بود گرفته خندش خاتون ... 

 

 بهم اون چه؟؟خب من به عه   ناهار  نه نخورده صبحونه هم جهان

کرده لطف و کمک  

 

 و شد ظاهر مقابلم پیمان که بودم جنگ تو خودم با فکرم تو

گفت میجویید دهنش تو غذا که همانطور   

 

یجا نشستی ها بیچاره بدبخت عین چرا چیه:پیمان    

دستم بغل نشست اومد که  کردم نگاه دیگه طرفه به   

 

گفت اخمو صورت با   

 

 من به زنگی یه چرا تو نمیزنه حرفی جهان ها رفته یادم نگو:پیمان

 بهت که میلیونی چند گوشی پس میشین هم صیغه دارین که نزدی

شکارم ازت خیلی...میخوره؟ دردت چه به دادم   

 

شد آوری یاد بهم دوباره  



جهانم ای صیغه زن من ؟؟یعنی صیغه    

شد فشرده بیشتر قلبم  

 

شد کالفه که نزدم حرفی  

 

 زد زنگ کرد حساب آدم داخل مارو شد چی نمیدونم صبحم:پیمان

 ارزش پول به انقدر این گفتما من باعسلو شنامزدی حلقه و بیارم آدم

بخواد رو حلقه که نمیده   

 

 انگشت رفتن قبل شد بلند و کشید پووفی نمیدم جوابشو دید چون

سمتم گرفت اشارشو   

 

هست بهتون حواسم:پیمان   

 

شده غیرتی  گرفت خندمم دلم تو بدبختی از  

 

 پس بهش ور حلقه باید انداختم نگاهی باال طبقه به رفتنش از بعد

موندن کارشون از امروز من بخاطر حتما بدم   

 



 رفتم ها پله سمت به نبود خبری  انداختم آشپزخونه طرف به نگاهی

رفتم باال ازش و   

 

 به ای تقه ولی چیه واکنشش نمیدونم وایستادم جهان اتاق در جلویه

اومد صداش که زدم در  

 

بزمجه تو بیا: جهان   

هزد در که پیمانه میکرد فکر   

 

 باز درو همینجوری راحته پیمان با شاید که نکردم فکر من چرا

وایستاده آینه مقابل و بسته کمرش دور حوله یه فقط دیدم که کردم   

خجالت از مردم کشیدم هینی و انداختم بهش نگاهی   

 

گفت خشن که برگردم خواستم   

 

میخواستی؟ چی:جهان  

  

شرم از شایدم زدمی تند تند و هیجان با قلبم بود بهش پشتم  

 



هیچی هی:یامور   

 انگشتم از خودش میداشتم نگه آویزون دستمو وقتی که انگشتری

باال اوردم و آوردم در راحتی به رو میفتاد   

 

 خش صدایه ولی میکنه چیکار داره نمیدونستم و نمیدیدم خودشو

میومد خشی   

بدم پس اینو اومدم:یامور  

 

گفت واکنشی و اضافه حرف بدون   

 

عسلی رو بزارش:نجها   

 

 روش گذاشتم انگشترو و تختش کنار عسلی سمت به رفتم آروم

 اومد که بگیرم پیش درو مسیره  بهش کردن نگاه بدون خواستم

 بود لخت تنش باال ولی بود پوشیده راحتی شلوار وایستاد جلوم

انداختم پایین بیشتر سرمو  
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گفت اینکه تا بود وایستاده همینجوری   

 

 کردم،بدون کمکت بودم داده قول بهت که همونطور خب:جهان

 بهشون هم جنابعالی فامیالیه  داشتم کم دشمن برسه بهم خیری اینکه

شد اضافه   

 

میزد هیجان با وقلبم بود گرمم بود شده چم نمیدونم   

 عصبانیت از یعنی بود خون کاسه چشماش کردم نگاه صورتش به

شده؟؟ اینجوری  

 

 میگرفت بغضم و میشدم ناراحت بود ای دیگه موقعیت و زمان اگر

 خواستم بودم فراری راه دنبال و بود شده تنگ نفسم انگار االن ولی

 یه تو منم شد راهم صد هیکلش با که بشم رد دستش بغل از

 که رفتم عقب باشم داشته برخوردی تنش با نمیخواستم که  واکنشی

 تخت رو نشستم و کنم حفظ تعادلمو تمنتونس که تخت به خورد پام

شدم بلند وال هول با سریع ولی   

بود شده خیره بهم گنگ کردم نگاه جهان به    



 

ایه بیجنبه آدم عجب دختر این میگفت دلش تو حتما   

 

گفتم پته تته با   

برم باید با منن م:یامور   

 

 کنار برد دستشو میکنه صحبت عقل شیرین یه با که انگار و خشک

چرخوند هوا تو اشارشو انگشت و یقششق  

 

هست چیزیت یه انگار نه:جهان   

میکنی؟؟ چیکار تو میکنم بهت که کارایی عوض در میگم   

 

کردم نگاهش ترس با ریخت دلم   

 نشون پامو تا سر دستش با آمیز تحقیر خیلی و زد پوزخندی که

گفت دادو   

 

برمیاد تو از کاریم مگه هه:جهان  

 

حاال ولی نمیزد حرفم من با که  قبال شده اینجوری چرا این ... 



 وایستاده روبرو کی اینکه و مکان اعصبانیت از برخورد بهم خیلی

کردم فراموش رو   

 

 حتی میکنم براتون برمیاد دستم از هرکاری...چمه من مگه:یامور

 ...میتونم

 

 بدم هم رو میرسه بهم که ثروتی از قسمتی میتونم حتی بگم خواستم

 زد که حرفی با ولی کنه خالص روزبه دست از نوم فقط بهش

شد وارد تنم به ای رعشه و شد گرد چشمام ماسید دهنم تو حرف   

گفت مرموزی لحن با  

بکنی؟؟ برام میتونی کاری هر:جهان  

 مطمعنی؟

 

 درخواست ازم که بود این حرفش از من برداشت چرا نمیدونم

داره بیشرمانه ... 

انداختم بهش ینگاه عتاب با اضافه فکر بدون   

اومد صداش که در سمت رفتم شدم رد کنارش از زود و  

 



 دور بریز رو هست سنجابیت ذهن اون تو که پوچی افکار:جهان

برسه چه نمیکنم فکرم تو مثل دخترایی به من  ...  

 

بود شده خشک دستگیره رو دستم همونجور نزد حرفشو ادامه   

چی؟؟ یعنی حرفاش تناقص این  

 

حرفایی این از تر پاچلفتی و دست تو گرچه:جهان  

 

 من از صورتشو نفرت با طرفش چرخیدم اشکی چشمایه با

 برگردوند

تختش رو نشست   

 

کنم استراحت میخوام بیرون گمشو:جهان   

 

تو تو:یامور   

 

سمتم اومد و شد بلند عصبانیت با   

گفت شدش کلید دندونایه با   

 



 یا میکنی گم گورتو یا تکمیله امروز برایه ظرفیتم دختره ببین:جهان

 سرم دادن ماساژ کار از منظورم میکنم خالی تو سر حرصمو همه

نیست سنتم مناسب که افکاری اون نه بود ... 

 

شد خارج تنم از خجالت و شرم از لحظه اون من روح  و ... 
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میکنه درد سرش پس میگیره پاچه اینجوری چرا این میگم من   

 

تختش سمت رفت و گرفت و روش  

گفت فریاد با   

بیررررونن:جهان  

 

قلبم رو گذاشتم دستمو و پریدم ترسیده   



کشید دراز و تخت رویه رفت   

بود اشتباه فکرم که شکر خدارو خب    

بودم کرده قضاوت بود من   

خورد تکونی نه و زد حرفی نه و گذشت ای دقیقه چند  

 بخاطر ؟چرا بود زده خشکم اینجا چوب مثل و نمیرفتم چرا من

 و نمیکردم ترک رو اتاق دردش سر به اعتنا بی زد بهم که حرفایی

 جواب یک یا و نمیدونستم رو جوابشون من که دیگه سوالهای

 که بود این اونم و میدادم میپرسید سوال ازم که وجدانی به سطحی

کرده کمک من به جهان  

   

 این به و سوخت یخ کوه این حال به کوچیکم دل این چرا نمیدونم

 با ولی باشه داشته فکری شاید درخواستش این پشت که نکردم فکر

تخت سمت رفتم ای مورچه قدمایه   

 

بود بسته چشماشو و کشیده دراز من به پشت   

که میکشیدم سرک صورتش تو همینطور   

کن گم گورتو نگفتم مگه:جهان   

 

 



رفتم عقب قدم یک و کشیدم هینی  

 

شه نمیخیز ستخوا تا طرفم چرخید   

 

گفتم تند و گرفتم جلوش ایست حالت به دستامو   

بدم ماساژ سرتو نمیخواستی مگه:یامور   

 

کشید دراز جاش تو دوباره و کشید پووفی   

بعد بیار مسکن برام برو:جهان   

 

 مواجب و جیره بی شخصی کلفت دنبال آقا فهمیدم قصدشو االن بله

 انداخته، زحمت به ودشوخ بخاطرش که من از بهتر کی و  میگرده

 بره پایین باال هی هارو پله این نمیتونه پاش وضع اون با که خاتونم

بشه بزرگ جهانشاه ماساژور و   

 

 ترک آشپزخونه مقصد به رو اتاق  و زدم پوزخندی دلم تو

 عین دارم اینجا به ورودم لحظه از منکه باشه خب...کردم

 دور بخاطر که دینی زا کمی شاید روش اینم میکنم کار خدمتکارا

 باید ضمن در میکردم ادا رو داشت گردنم به من از روزبه کردن

بشه گرفته پس ثروتم تا میکردم صبر کمی  



و محرمه بهم اون بعدشم ... 

 به رسیدم که میکردم توجیه ذهنم تو ماجرارو داشتم کالفگی با

 خاتون وبا میخواد میوه داشت و بود همونجا باز پیمان آشپزخونه

میزد حرف میکرد پاک سبزی هک   

گفت دید منو تا   

؟؟ رفتی کجا یساعته بههه:پیمان  

 

گفتم تعجب با  

بود؟ کجا یکساعت:یامور !... 

 

خواسته مسکن جهانشاه کجاست داروها کیسه گفتم خاتون روبه و   

نزدن حرفی دوتاشونم که بود عادی براشون انگار  

 پا دستپاچه من و میبرم االن خودم گفت شد بلند جاش از اونم

و بره باال ها پله از نباید که کردم بهونه دردشو ... 

میکرد نگاه بهم مشکوک پیمان  

دستی پیش تو گذاشتم و کردم پر لیوانی آب شیر سمت رفتم  

 حاضر جو کردن عوض برایه ولی بودم دلخور پیمان از درسته

   گفتم



 زود شد چی بود کرده آبسه دندونت  کرده باد لپت که تو:یامور

شد خوب   

 

گفت زدو لبخندی شیطون   

 

بود خوب دکترش خانوم اووووف:پیمان  

میکنه تعریف  دکتره از داره االن بود بهار مجنون دیروز تا اینکه  

 قرص خشاب یک و کرد کوچیکی اخم خاتون پیمان حرف این با

گفت و داد بهم   

برم البا اون تا پادرد این با نمیتونستم دخترم بده خیرت خدا:خاتون  

 

 فتح میخوای هیمالیارو کوه رشته انگار میگی یجوری خاتون:پیمان

 ...کنی

گرفتم وقت برات متخصص دکتر یه از   

 

مادر بده خیرت خدا:خاتون   

 واقعا کجایی خاتون هی گفتم دلم تو پیمان حرفایه به بیتوجه منم

کارا این شده وظیفم  

 ... 
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میشم سرگرم میکنم کاری وقتی منم خاتون حرفیه چه این:یامور   

 

 در که گفتم خاتون  به رو حرفم جوری و  انداختم پیمان به نگاه یه

بود خان پیمان با حرفم طرف اصل  

 

و خاتون پیشم میاد امروز که گفته هم بهار دوستم:یامور  ... 

 

 تو میریزم کردم درست شیرینی یکم پس باشه خوب چه:خاتون

 رو تو وقتی... دخترم اتاقت ببرش بیا اومد مهمونت وقتی ظرف

عزیزم نیست حکمت بی خدا کاره هیچ...میشه باز دلم میبینم شاد   

 

گرفتم دستش از قرصو و بوسیدم آروم گونشو  

خدا امید به گفتم و کشیدم اهی  



 

 خارج آشپزخونه از بود شده خشک جاش تو که پیمان به نگاهی با

 شدم

 

 میسوزه براش دلمم نباشه چشمش جلو پیمان اومد بهار وقتی کاش

 رحم دل نمیخواد تو میسوزه تو حاله به همه دله بگه باید یکی آخه

بیاری در بازی   

 میکنه تعریف دکترش از که بوده گذر زود احساسش حتما پیمانم

 دیگه

 

 کنار دستی پیش تو گذاشتم و آوردم در خشاب از قرص یدونه

جیبم تو مانداخت قرصارو بقیه و لیوان  

 

 

 جهان اتاق در جلویه رسیدم که بودم خودم با جدال و خیال فکر تو

 منو پاچه چی عین و شده بوفالوها شبیه درد سر از االن تا حتما

  میگیره

 

 چشماشم و بود خوابیده در روبه داخل رفتم و کردم باز آروم درو

کرد باز قرمزشو چشمایه داخل رفتم من تا بود بسته   



گفت ای دورگه صدایه با  

 

بسازی؟؟؟  قرصو یا بیاری قرص رفتی:جهان  

 

پیمان گردن انداختم تقصیرو و آوردم بهونه منم  

 

گرفت حرفم به پیمان:یامور   

 یا کرد لطفش مستفیض منو نمیدونم ولی شنیدم لبیشو زیر زمزمه

  پیمانو

 

وراج:جهان   

 

 اچر نمیدونم سمتش گرفتم رو آب لیوان و قرص حاوی دستیه پیش

کنم پرستاری زهرمار برج این از که میشه من قسمت هربار باید  

 

بست چشماشو و کشید دراز تخت رو خورد قرصو تا  

 

کن شروع:جهان  

  



میزنه حرف کلفتش با داره واقعا انگار   

کوتاهه زبونم فعال نزدم حرفی ترسم از   

 

نشستم تخت کنار و عسلی رو گذاشتم رو دستی پیش   

 که کنم شروع زاویه کدوم از که میکردم فکر این به داشتم ذهنم تو

که باشم راحت   

 

بگیری؟؟ استخاره میخوای میکنی؟ چیکار مردی؟؟پس:جهان  

 

هاش شقیقه رو گذاشتم  سرش سمت کردم دراز دستمو سریع   

 کل کرد برخورد داغش و گرم های شقیقه به سردم انگشتایه وقتی

شد آتیش کوره مثل تنم  

نبودم راحت اصال    

... 
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 رو بود افتاده که اتفاقاتی داشتم و اتاقم تو بودیم نشسته بهار با

 و روزبه اومدن تا جهان به شدنم محرم از میکردم تعریف براش

 گریم من وقتی یا و میداد گوش ساکت اونم اینجا به عسل و سیمین

میفرستاد لعنت روزبه و سیمین به و میکرد گریه اونم میگرفت   

 حرف و رفتار بخاطر بود اعتمادی با و خوب دختر خیلی بهار

 برعکس نداشتم خواهی معذرت انتظار ازش منکه از اونروزش

 کرد خواهی معذرت کنم خواهی عذر ازش تا بودم موقعیتی منتظر

 همونروز بچگانش رفتار بخاطر گفت و کرد بغلم دید منو وقتی

شده پشیمون  

 

 اتاقش از بود رفته خواب به که سرش دادن ماساژ از بعد که جهانم

 رفتاراش و داره محبت کمبود  جهان میکردم احساس  شدم خارج

نمایشیه یا و تقلید یجور  

 بود اونجا نه بیارم آشپزخونه از هارو شیرینی رفتم وقتی که پیمانم

بشه فراری که نشه رو به رو بهار با تا رفته کنم فکر سالن تو نه و   

 

گفت یدفعه که میخوردیم شیرینی و چای داشتیم اربه با   

 



 از... کردی دستت ظریفی و خوشگل دستبند چه یامور وای:بهار

بخرم لنگشو منم بگو خریدی کجا   

 

کنه نگاه دستبندو تا کرد دراز دستشو بعد   

تو به میدادمش وگرنه هدیست جونم بهار شرمنده: یامور   

 

؟؟ سلیقه خوش آدم این کیه الحا....حرفیه چه این بابا نه:بهار  

 

بوده خواهرش ماله داده بهم پیمان:یامور    

گفت و کرد نگاه من به شده ریز چشمایه با بهار   

نزد؟ حرفی خواهرش چی تو؟؟یعنی به داده خواهرشو دستبند:بهار   

 

 اضافه حرف گرفت دلم محیا بخاطر پیمان هایه گریه یادآوری با

 فقط بیاره در سر زندگیش از کسی ادنخو دلش پیمان شاید نزدم ای

  گفتم

 

 اینو...بوده ما همسن پیش ساله پنج کرده فوت خواهرش:یامور

خواهرشم مثل منم گفت بهم داد یادگاری   

 



 برف که بیرون به پنجره از و چونش زیر گذاشت دستشو بهار

گفت و شد خیره میبارید  

 

 پیمانتونم آقا ینا پس یاموری...  بوده جوون دختره، بیچاره آه:بهار

بلده؟ هم اینکارا از  بازی دختر بعغیر  

 

داد ادامه خودش که ندادم جوابی   

 یه به که هستین خاتون راحله تو فقط  دنیا این تو کنم فکر:بهار

هیزه خیلی وگرنه نمیکنه نگاهتون ای دیگه چشم  

 

 تا نبود فضولی دختر کرده فوت چطوری پیمان خواهر نپرسید بهار

نمیپرسید سوال افراطی نمیزدم حرفی من  

 

کرد نگاه من به سوالی شده ریز چشمایه با دوباره   

اون نههههه:یامور ... 

 تعریف پزشکش دندون از که پیشش ساعت چند حرف به یادم

افتاد میکرد    

ندادم جوابی و انداختم باال ای شونه فقط همین برایه    

 



کنه کرارت کارشو اگه رسیدم حسابش به خوب اوندفعه:بهار   

حرفش وسط پریدم  

اومده دستش کار حساب نمیکنه تکرار دیگه نه:یامور   

گفت آروم بهار  

کنه خدا:بهار  
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 تو...حسینمه امیر داداش عروسیه دیگه هفته دو یامور راستی:بهار

بیای باید دعوتی االن همین از  

 

 عاشق و داشت سن سال30 که بود بهار بزرگتر برادر امیرحسین

 مخالفت و عاشقی سال چند از بعد باالخره که بوده خالش دختر

رسیدن هم به بوده شغلش بخاطر که شوهرخالش های   



 حسین امیر از سال 3 که علی امیر داشت هم دیگه برادر یه

مجرد و بود کوچیکتر  

 

 مطمعن جون بهار ولی...بشن خوشبخت انشاهلل مبارکه عه:یامور

واقع در یعنی بیام مبتون نیستم   

 

 حالت به و زد گره سینش مقابل دستاشو بگم حرفمو ادامه نذاشت

گفت و برگردوند صورتشو قهر   

 

 بیای باید گفتم بیا خواست دلت نگفتم بهت.... نداریم واقع در:بهار

گفت و کرد مکث کمی دعوتین همتونم میخوره بر بهم وگرنه   

بیار بادیگاردت عنوان به خانتونم پیمان الضرر جهنم  

 

 نه یا بکنه قبول نمیدونم میگفتم پیمان به نزدم،باید حرفی ناچار

هیچی که جهانم ... 

 

 برادرش بودیم وایستاده خاتون و اصغر مش و بهار با در جلویه

دنبالش بیاد میخواست   

 



 داره بهار بشه مطمعن بهار  برادر تا بیان گفتم مشدی و خاتون به

 خانوادش که بودم فهمیده بهار حرفایه از اینو میکنه آمد رفت کی با

میکنن پیچش سوال.... و عمارت به اومدنش بخاطر   

 و کس بودن شده عمارت این آدمایه ولی نداشتم خانواده درسته

بودن خونام هم از انسانتر و آبروتر با و کارم  

 

 بهار با میداد  بهار برادر اومدن از خبر که ماشین بوق صدایه با

 مشدی و من با و شد پیاده ماشین از برادرش ولی کردیم ظیخداحاف

کرد پرسی احوال خاتون و   

بود هیکلی و خوشتیپ البته و متشخص آدم خیلی بردارش  

 رد مودبانه خیلی اونم که داخل بریم میکرد تعارفش داشت مشدی

انشاهلل دیگه دفعه میگفت و میکرد   

 

 ماشین ورود خصوصم که بزرگ در جلویه که دیدم پیمانو ماشین

 فاصله همین از شد پیاده ماشین از خودش بعد و شد پارک بود...و

 امیرحسین برادرش و بهار رویه سوالی که رو نگاهش میشد هم

دید رو میچرخید   

شد نزدیک ما به و کوبید هم به رو ماشین در   

 

بهاره برادر بابا نگاه اخمشو   



 

کرد معرفی خودشو و داد دست امیرحسین آقا با و داد سالمی   

 لبخند و بازشد هم  از اخماش بهاره برادر گفت حسین امیر وقتی

زد نمایی دندون   

تابلو اه  

پرسید پیمان به رو حسین امیر  

 

میکنین؟؟ زندگی اینجا شما:امیرحسین  

انداخت نگاهی من صورت به نگران بهار  

گفت که دیگه چیزه یا کرد خطر احساس پیمان نمیدونم   

 و مشدی به شرمنده بها یعنی یا به میام اوقات بعضی نه:پیمان

میزنم سر خاتون راحله  

 اینکه کردن بهونه از بعد و داد قورت دهنشو آب استرس با

 طرف رفت و گرفت فاصله ما از مونده جا ماشین تو گوشیش

  ماشین

گرفت زبون لکنت ترسش از خودشه پیمان از تر تابلو یعنی  

 



 باریدن به کرد شروع دوباره بود شده عقط میشد یکساعتی که برفم

 سر سرد هوایه تو مارو این از بیشتر گفت بهار برادر همین برایه

شدن ماشین سوار خداحافظی بعد و نمیداره نگه پا   

میگذشتن پیمان ماشین کنار از وقتی  

 بود ماشین تو گوشیش مثال گشتن مشغول الکی که پیمانی برایه

زدن بوقی  
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 دستشو و بیرون آورد ماشین از سرشو پاچه دست پیمان که

 بلند صدایه با و سینش رو گذاشت دستشو بعد و داد تکون براشون

کرد خداحافظی  

 

داخل بریم که گرفت بازوم از خاتون   



 خونه تا کنه روشن رو بخاری باغشون ته خونه رفت اصغرم مش

بشه گرم  

 

 خاتون روبه میداشتیم بر قدم عمارت طرف به داشتیم که همینجور

  گفتم

 

کردن دعوت هم مارو بهاره برادر عروسیه دیگه هفته دو:یامور  

 

اومد سرم پشت از پیمان صدایه که   

 

کیه؟؟ عروسیه گفتی: پیمان  

کردم نگاه طرفش به   

 

بهار برادر همین:یامور   

 

 و کماالت با جوون...بشن پیر هم پایه به باشه مبارک:خاتون

ای ازندهبر ... 

 

میترشیم داریم که مانیست بفکر هیچکس...بحالش خوش:پیمان   



 

 مهربون خاتون که گفت مظلومی لحن و آویزون لبایه با حرفو این

  گفت

کن تر لب فقط تو نباشه غمت...مادر مردم من مگه عه:خاتون   

 

 دله میخواست مثال که لحنی با ودوباره انداخت من به نگاهی پیمان

گفت کنه کباب منو   

 

 بزن آستینارو خودت...نکنه کمت بزرگی از خدا خاتون هی:پیمان

کن نگاه خوب برت و دور به باال   

 

 ازدواج مورد در حرفش میکنه فکر چی به پیمان این نمیدونم

یا واقعیته ... 

کردیم خونه وارد خاتونو اول که رسیدیم ورودی در به   

شم وارد من کرد تعارف چاپلوسانه پیمان بعد   

 داد ماساژ پاشو کناری مبل رو نشست خاتونم نشستم مبل رویه

 بود کرده تنش داشت بافتی قرمز گل جلوش که بلند ای قهوه بافت

بودتش کرده مامانبزرگا شبیه بیشتر و میومد بهش خیلی که  

 



نشست کنارم اومد پیمان  

 

گفتم خاتون به رو   

 

 راضی...درشبرا عروسی کرده دعوت مارو بهار که گفتم:یامور

بریم؟؟ هستین  

 

 دردسریم، پیرزن و مرد پیر ما بگم چی دخترم وهللا:خاتون

میفتین زحمت تو ببرین مارو جوناست ماله عروسی   

 

 میدونم نیست اینجا حواسش مثال که انداختم نگاهی پیمان به

عروسی بیاد بگم اونم به مثال که میکرد رفتار اینجوری   

 

بخدا نمیرم منم نرین شما خاتون حرفیه چه این:یامور   

 

میشه ناراحت دوستته بهار دخترم نه:خاتون   

 

بریم،همگی همگی گفت بهار:یامور  

 



چرخید طرفم به پیمان سر   

 

برد؟ اسم نه همگی؟یا گفت مطمعنی:پیمان  

 

گفت و بریم همگی گفت:یامور  

شد خیره من به منتظر   

 

بری میتونی توهم:یامور  

 

و زد نماهاش دندون ندلبخ اون از دوباره پیمان  

بشم فداش:گفت    

کردم نگاهش گرد چشمایه با  

خرید بریم باید: پیمان  

.... 
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 جهانشاه

 

 از مینوشیدم ازش جرعه جرعه که همینجور و بود دستم قهوه ماگ

میکردم نگاه شهر نمایه به اتاقم بزرگ پنجره   

بود پام زیر شهر ارتفاع و فاصله این از   

 در میکنه پیدا جریان رگ تو که خونی مثل آدما و ها ماشین

بودن حرکت   

  

 

 در تنم از رو مدت این خستگی تا داشتم نیاز مسافرت یه به شاید

 کنم

 رو قهوه هم فرهادی خانوم کشیدم بو و بینیم جلویه گرفتم رو ماگ

نگذریم حق از ولی میکرد آماده خوب  

کنهمی درست بهتر خیلی دختره اون   

 این به کرد خواهش من از پدرانه که اصغر مش درخواست از بعد

 منو که بود حسی چه مشدی بعغیر نمیدونم...و کنم کمک دختر

کرد بهش کردن کمک به وادرا   



 پناه من سر پشت اونطوری ترسش از داییش پسر دیدن با وقتی

 که نبوده زندگیم تو زنی حاال تا کردم قدرت احساس گرفت

کنه تکیه من به اون و کنم دفاع ازش اونطوری  

 درد سرم وقتی مادرم بده ماساژ رو سرم خواستم ازش وقتی یا

 اون نمیدونم بشه کمتر سردردم تا میداد انجام برام اینکارو میکرد

بکنه اینکارو خواستم اون از که چیشد لحظه  

 

 بهش انزجار بجز حسی میبنمش وقتی شدم بیخیالش کال که عسلم

 اون برعکس نمیاد خوشم رو پر و بار و بند بی دخترهای از ندارم

 تعین محدوده خودش برایه انگار میکنه عمل محتاط خیلی دختر این

محدوه اون از فراتر نمیشه که گذاشته شده  

 نمیشد نزدیکم من به نشد محرم من با وتا... شد نزدیک بهش 

پالسه همه بغل تو که عسل برعکس  

 

امینی رهادف زن شده دختره دایی زن   

 من که پسری و مادر اون شدیم مرتبط هم به یجورایی یعنی پس

 و هرچی از معلومه نمیگذرن دختر این از راحتی همین به دیدم

 ثروتی بشن ثروت و مال اونهمه بیخیال محاله بکشن دست هرکی

 تمومی بپاشن و بریزن و بخورن نسلشون تا10 تا سینا قول به که

 نداره

 



 سرم پشت به شد باز یدفعه اتاقم در که بودم دهش غرق فکرم تو

بس و بود پیمان کار فقط بازیا فرهنگ بی این نکردم نگاه ... 

 

 صندلی رویه دیدم که نمیاد ازش صدایی که کجاست بفهمم برگشتم

 دو دستاشم و میز رو گذاشته پاهاشو داده تکیه  لش من ریاست

آویزونه طرفش   

شد بلند شاکیش صدایه بالخره   

 

 دختر دوست با ولی بگیره گردن عمد قتل بره آدم یعنی:پیمان

خرید نره جماعت   

میکرد اشاره دستش با که همونطور کرد باز کمی چشماشو   

بخورم من یکمم بیار دستت چیه اون:گفت  

گفتم و زدم پوزخندی  

نیستی گذشت؟؟ازصبح بد چیه:جهان  

 

 منو اعتهس6 خرید بعد دختره شدم روانی یعنی جهان وای:پیمان

لومبوند دستش دم اومد هرچی گریزلی خرس عین کافه کشوند   

وسطه یامور آبرویه پایه که حیف  
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 ماگه به نگاهش که دیدم  میز رو گذاشتم رو خالی ماگ سمتش رفتم

کرد برعکسش و داشت برش خالیه  

  

میداشتی نگه قطره یه الاقل نامرد:پیمان   

شکمپرست کافه بودی رفته که تو:جهان  

 

 اونجا،کارو موند چیزیم مگه سیتا سره تو بخوره کافه بابا:پیمان

گذاشتم قالش و کردم بهونه  

 

گفتم میکشیدم بازوش از که همانطور و کردم نچی نچ   

 

 ضمن در خرید بری دخترات دوست با مجبوری مگه:جهان

 زنونه مجلس عروسیهشون  تو اینا دادی زحمت خودت به بیخودی

صندلیم و میز از کن جمع لشتو تن پاشو...جداست مردنشون و   



 

کنم استراحت یکم بزار هات مرده ارواح جهانشاه بابا ای:پیمان   

 

بشین دیگه جا یه برو:جهان   

 

 هست جنوبمونم قطب ریس میز...راحته خیلی صندلی این:پیمان

 بینهب منو هم لحظه یه طرف میدونم خودم درضمن میده مزه بیشتر

 کافیه

 

 نزدیکش صندلی رویه و دادم تکون سری نیست بشو بلند این نه

  نشستم

 

 سیتا این.خرید رفتم خرسه خاله این با که بود یامورم بخاطر:پیمان

 به لباساشو از یکی عکس داره مجلسی لباس بوتیک خالش پسر

 باید... ببرم اونم شدم مجبور دیگه اومد خوشش دادم نشون یامور

 بگی سلیقش سیتاهم این بیام چشم به دیگه میشدم کش خترد خودمم

 بود کجا شانسم من بعدشم...بهتره دخترام دوست بین نموره یه نگی

خرس من ماله پلنگن همه ابدارچیمون همین دخترایه دوست االن  

 



 میکنی کارایی چه نمیدونم نگو خودت ارواح آره: جهان

 کال طرف دهخانوا نکن درست دردسر خودت برایه...بزمجه

 و آت باهمین تو اینا به چه رو بزمجه تو سرهنگن و سروان

باش خوش برت و دور آشغاالیه  

 

وگفت گرفت باال دستاشو و سر شاکی  

 

داریم ما برادره و رفیق اینم شکر کرمتو خدا هی:پیمان ... 

 

گفت من روبه بعد  

بقیه بحال وای باشه این که تو حرف:پیمان ... 

گفت و کشید میز رویه ضربدری و جاش سره نشست صاف : 

 

 اومده خوشم ازش من میگیرم بهارو من نشون اینم خط این: پیمان

شدم عاشقش بگم چجوری یجورایی یعنی   

 

 درخشانتو سابقه وقتی پدرش...نزن مفت حرف دیگه خوبه:جهان

 تو من هیچی که داداشش میکنه حرومت گلوله یه میفهمه که بفهمه

دیدمشون باشگاه ... 



 

گفت و انداخت باال سرشو مانپی   

 

... 
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نمیزنم آب به بیگدار بلدم کارمو من نچ:پیمان  

دیگه بیشرفی:جهان   

 

زد نمایی دندون لبخند خوردنم حرص برایه  

خورد در به ای تقه   

بفرمایین:جهان   

 



داد م سال و شد اتاق وارد سینا  

گردون پیمان و من بین چشمشو  

 

 خودم همین برایه کنه اعالم اومدنمو که نبودن فرهادی خانوم:اسین

زدم در   

 

بگو کارتو نداره اشکالی:جهان  

 

داشتم کار پیمان با:سینا   

گفت و گرفت خودش به ریسی ژست پیمان   

 

شو مزاحم بعدن لطفا شلوغه سرم االن:پیمان   

 

دارم واجبی کار باهات بیا نیار در بازی  پیمان: سینا   

 

 یکم گفت من به رو شد بلند جاش از و کشید پووفی کالفه نپیما

میام دیگه   

شدن خارج اتاق از سینا با و   

نشستم روش و رفتم صندلیم سمت به   



نمیشینه بدیم جایه بزمجه   

 

بود زده زنگ بهم عروسی به دعوت برای دختره دوست برادر   

بوده پیمان نقشه این فهمیدم من که   

 

 چند میبینیم همو باشگاه تو و آشناییم باهم یدیمفهم که بود اونموقع

 اگه تا بود کرده معرفی خودشو اون و بوریم زده حرف باهم باری

 علی کنه کمک بهم تونست اگه برخوردم مشکلی به کارم تو

بود سامان قاچاقیه کاالیه ماله پروندهاش از یکی که الخصوص ... 

 

شد اتاق ردوا پکر و اخمو قیافه با پیمان بعد ساعت نیم   

 هم به بیشتر اخماشو و دیگه صندلیه رو نشست اومد حرف بدون

زد گره   

میاد حرف به خودش میدونستم نگفتم چیزی  

شد بلند صداش که نکشید طول زیاد انتظارم  

عوضی پسره:پیمان   

 

کردم نگاه بهش تعجب با  

 



 خودش پیش بیشعور سینایه...کنا آسفالت قیافشو میگه شیطونه:پیمان

؟؟ میده پیشنهادی همچین که کرده فکر چی  

 

 اونا میزنه حرفارو این که افتاده پیمان و سینا بین اتفاقی چه یعنی

بودن جور هم با که  

 

افتاده؟؟ اتفاقی چه:جهان  

گفت میزد موج صداش تو که خشمی با  

کرد فلفلیم بدجور:پیمان  

میکنه خواستگاری من از اومده دیوث مردک   

 

فتمگ و کردم نگاهش گنگ   

 

میبافی هم به پرت و چرت چرا...بزمجه نه یا میای حرف به:جهان   

 

گفت عصبی   

 میخواد بگم تو پیش بیام میخواد من از آقا...نیست پرت چرتو:پیمان

 من به چیه تو واکنش نمیدونسته بکنه خواستگاری  یامور از

 ...گفت
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 ازش دیده بیمارستان تو ونوا که بار اولین همون میگه:پیمان

 یامور گفت...نه یا بزاره پاپیش نبوده مطمعن ولی اومده خوشش

توه فامیالیه از گفته  

 

کرد نگاه من به که بودم شده خیره برزخیش قیافه به همینطور   

 خوشش دختره اون چیه از سینا کردم فکر این به ومن

  که اهیر راه قرمز شلوار اون با و اونروز مخصوصا...اومده

بود پوشیده ... 

 

خب؟:جهان  

 سمت اومد و شد بلند جاش از میکنه فوران که آتشفشانی عین پیمان

داد تکیه میز به اهرم مثل دستاشو تا دو و شد خم میزنم   



خب؟؟؟جهاان؟؟؟خبببب؟؟:پیمان  

بزنی؟ حرفی نمیخوای تو  

 کسی چه تو و من میکنی؟به پیچیدش رو قضیه داری چرا تو:جهان

بده جوابشو باید یانه؟خودش اومده خوشش دختره این از  

 

گفت میلرزید چشماش که جوری و وایستاد صاف تعجب با پیمان   

خواهر مثل اون اما،اما:پیمان ... 

 

گفتم و چرخوندم هوا تو دستمو کالفه   

 محیا خواهرت ولی خواهرته مثله اون پیمان کن تمومش بسته:جهان

 ...نیست

گفت خشم با و محکم پیمان   

هست؟ که تو زنه!نیست من خواهر باشه:پیمان  

 

 از  جوری شدم آتشفشان کوه من اینبار پیمان از حرف این باشنیدن

 کشیده عقب به سرعت با بزرگ چرخدار صندلی که شدم بلند جام

  شد

 کوبیدم و سمتش گرفتم شصتمو انگشت خشم با و پیمان سمت رفتم

گفتم و سینش به  



 

 فقط کشکی،من چه زنی نه؟چه نگو گیمی پرت و چرت میگم:جهان

 اون...نیست خیالمم  عین وگرنه کنم کمک دختر اون به خواستم

نیست من زن   

گفتم و آوردم فشار شقیش به انگشتم همون با   

کن فرو گچیت مغز این  تو حرفو این:جهان   

 از که حرفی با مطابقتی هیچ که خوندم پیمان چشمایه از حرفی

نداشت شنیدم زبونش   

گفت حرصی بعد و زد آرومی لبخند اولش   

 نه کنن خیانت بهت که بلنده شاسی دافایه همون تو لیاقت آره:پیمان

 آدمایه از میکنم حفظش خودم پاکه و معصوم که یامور مثل کسی

 یامور شد باورم اونروز...براش کردن تیز طمع دندون که کثیفی

 تو و من مثل خری نره دونفر عوضش باشه نداشته رو کسی اگه

جماعت این از خوردن زخم خیلی خودشونم که کرده پیدا حامی ... 

نمیگیرم پس حرفمو من حرفات این با:جهان  

 و بودن جنگ در احساسم نیمچه اون و منطق و عقل چرا نمیدونم

 دختر اون بخاطر باید من چرا که نمیکردم درک خودمو اصال

بدم نشون خودم از واکنشی همچین  
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 اتاق از تا رفت کنار مقابلم از و داد تکون طرفین به سری پیمان

وگفت زد پوزخندی در از رفتنش بیرون قبل ولی بشه خارج :  

 

 رضایت با اونم شده تو زنه یامور  بگو میخواد دلت هرچی:پیمان

 رفتارا این با چون کن فسخ رو صیغه هستی ناراضی اگه...خودت

 خورد رو بچه دختر یه قلب و غرور داری قبل زا بیشتر روز هر

میکنی خاکشیر و ... 

 

شد خارج در از و   

یا بیاره خودم به منو که داد هشدار پیمان حرف این با  نمیدونم ... 

بچست دختر داره قبول خودشم حاال خوبه ... 

 نشستم میرم نزدیک صندلی رویه و کشیدم صورتم به دستی کالفه

بود مادرم شماره برداشتم میز رویه از خورد رنگ گوشیم که   



 تا میمیرم من میگفت میدادم جواب دیر وقتی... دادم جواب زود

و نکن اذیت انقدر منو بگیرم ازت خبری تا میشم زنده ... 

 

 بود گذاشته برام خودش که اسمی با منو کردم وصل تماسو تا 

کرد صدام   

شدم کالفه  

 

مادر؟جهانشاه:جهان ! 

 

گفت حرفم به توجه بی  

 

 من از خبری اصال تماسام؟چرا به میدی جواب دیر چرا:بانو مهین

میاری بهونه بیا میگم هربارم ندیدمت ماهه3 نزدیک نمیگیری   

 

کردن گریه به کرد شروع حرفاش وسط   

 دورت کشیدی حصار یه میدی؟چرا زجرم انقدر چرا:بانو مهین

بشم نزدیک بهت مادرتم منکه حداقل نمیزاری   

 

میام! نکن ؟گریه زدی زنگ کردن گالیه ایهبر:جهان  



 

 برایه دیگه هفته سه ما بدی خرمن سر وعده نکرده الزم:بانو مهین

اونجاییم عید   

 

 هفته سه نفهمیدم شده مشغول ذهنم چقدر کردم فکر این به ومن

عیده دیگه ... 

 

جهان؟ منه به گوشت:بانو مهین  

بله:جهان  

 

بود زده زنگ  من به عسل:بانو مهین   

 

 دست عفریته این پوووف...زدم چنگشون و موهام بین بردم دستمو

نبود بردار   

 راست جهان هان...زدی هم به باهاش نامزدیتو میگفت:بانو مهین

 حساب آدم کردی اعالم نامزدیتو وقتی که مارو میگفت؟؟وهللا

 کرد گریه خیلی بیچاره دختره زدی هم به باهاش چرا حاال نکردی

کلفته که خونت آوردی دختر یه و ردیک خیانت بهش گفت ... 

 



حرفش وسط پریدم   

میدونم بهتر خودمو صالح خودم من مادر:جهان   

گرفتم زن بله: گفتم که شد چی نمیدونم   

بشم خالص عسل و اضافی حرفایه دست از میخواستم شاید  
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 میان زودی به اینکه گفتن با و کردن گریه به کرد شروع دوباره

کرد قطع رو  گوشی ایران  

  

 برایه ولی میرسید  پدرم به زورش بود همینجوری همیشه مادرم

میکرد تحمیل بهم ناله و آه و گریه با حرفاشو من  

 

 که بوده کرده جدل و بحث بزرگم پدر با خیلی من اسم سر اول از

نشونده کرسی به خودشو حرفه پدربزرگم آخر در  



 

 پیمان اگر ریخته،شاید هم به چی همه زندگیم به دختر اون ورود با

میشنید من از حرفو این و بود اینجا   

 

 بنداز عسلم بازیایه هرزه و دوم جهانی جنگ دلیل آره:میگفت

بیچاره دختره این گردن ... 

 

 اصال من کرده تعغیر خیلی رفتارش پیمانم اومده اون وقتی از

 آدم یه به بشه تبدیل و هبش غیرتی کسی سر که بودم ندیده رو پیمان

 ...متفاوت

 

 ولی نه یا کردم خوبی کار دختر اون کردن صیغه با نمیدونم

 شدم یجوری کال سینا خواستگاری برایه ادعام و حرف برعکس

و داییش پسر مقابل در دختره از من دفاع اون بعد ... 

 به یجوری و باشم اون حامی من همش باید که میکردم فکر یعنی

شدیم لوص همدیگه ... 

 

بامنه؟؟ دختره مسئولیت واقعا یعنی  

 و باشی کرده کمکی اون به خواستی فقط تو نه که معلومه جهان نه

بود مشدی حرفایه و پیمان بخاطر البته صد ... 



 

 به پکی... زدم آتیش طالییم فندک با و آوردم در پاکت از سیگاری

فرستادم هام ریه به  دودشو و زده سیگار  

 

کنم؟ یکارچ مادرمو پس  

 و ماجراها همچین اسیر فکرم که افتاده زندگیم تو اتفاقی چه ببین

شده ای افتاده پا پیش اتفاقات   

 آدمایه میکنم،نمیزارم مرتب رو چیز همه همیشه مثل  خودم

بشن آشفتگیم باعث ضعیف   

 

سختم روزهایه مرد من پدربزرگم بقول  

 

 نبوده هم وچیکیک کمک واقعا که کردم کمک دختره به من که حاال

بخوره دردی یه به اونم وقتشه حاال ... 
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 در بود حسین امیر عروسی مجلس محل که تاالری سمت به ماشین

بودم من رانندش که بود حرکت ... 

 

بود نشسته شاگرد صندلی رو پیمان  

 منم برام شده عادت چرا نمیدونم که وخاتون مشدی ترتیب به و 

 زن این به بیشتر خاتون اسم اینکه برایه شاید کنم صداش خاتون

 نشسته عقب صندلی رو دختره اون و  میاد ومادر   مهربون

 ...بودن

 

 و بود گوشی تو سرش که پیمان بودم رانندگی حال در کم باسرعت

 بود دید قابل فاصله این از سرج کادر میزد چرخ اینترنت تو داشت

نوشته دمدی که انداختم گذرایی نگاه  

باشیم؟ آل ایده مرد چگونه  

بزمجه این رفته دست از واقعا  

 

 زیادی آرایش اینکه با دیدم رو دختره که افتاد وسط آینه به نگاهم

 کم قرمز رژ و میرسید بنظر شاداب و بود کرده تعغیر ولی نداشت

بود چشم تویه رنگش  

 



 خندیدمی ریز حرفاشون مابین اون و میکردن پچ پچ خاتون با داشتن

شدیم چشم تو چشم بگیرم ازش نگاهمو خواستم تا  

 ازش چشم و زدم پوزخندی و کردم نگاهش کمی بیتفاوت من که

  گرفتم

 سنجابیش نگاه البته صد و سوالی و  متعجب نگاه متوجه ولی

 ...بودم

  

 مشدی مخاطبش و عقب بود چرخیده شد بلند پیمان کالفه صدایه

 بود

 

 بزرگتری حرمت هم...بشینین جلو اشم گفتم چقدر مشدی:پیمان

داشتم کار خاتون با من همم میشه حفظ کوچیکتری ... 

خوبه همونجا بشینی شما راحته جام من باباجان:مشدی   

نشست درست جاش تو و کشید پوفی پیمان  

کوچیکتری؟ بزرگتری حرمت عمت ارواح آره گفتم دلم تو  

 میبست اواتکر... و مجالس اینجور تو پیمان که همیشه برخالف

 کت و کرده نظر صرف دار طناب من نظر به این بستن از امروز

 مردونه کالج کفشایه و پوشیده سفید پیراهن با و مشکی شلوار و

 نتیجه این به خودش خیال فکر تو  حتما و بود کرده پاش مشکی

نشدم ازم تقلیدش متوجه من که رسیده   



 !بزمجه
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گفت من روبه  

 

چیزی ،دونبلی دنبل یه بابا عروسی میریم داریم ناسالمتی: پیمان  

کرد روشنش ظبطو و کرده دراز دستشو   

 بعدی اهنگ زد شد پخش جهانی مهدی از دنیا بخواب  آهنگ که

 به که دید میکرد رد رو غمگین آهنگهای هم سر پشت همینجور

نمیرسه ای نتیجه   

 

گفت و کرد نچی :  

 

 برایه داری نیاز دار طناب یا کلت یه به هانشاهج نخیررر:پیمان

اهنگاییه چه این ایها افسرده...خودکشی  



 و گرفت من از روشو پرورویی با من چپ نگاه و اخم به بیتوجه

کرد نگاه بیرونو پنجره از   

  سرش پشت به چرخید دوباره باشه افتاده یادش چیزی انگار ولی

بود دختره مخاطبش ایندفعه   

 

کن کمرنگش روژو اون هم تو موریا:پیمان   

افتاده دختره قرمز و ای قلوه لبایه به نگاهم دوباره  ... 

 لختش خودش نمیدونم یا بود لخت تیرش ای قهوه موهایه جلویه

بود کرده  

 دستاش با هی که بودن شده رها طرف دو و کرده وسط فرق رو

رنگش سیاه شال زیر میداد هلشون  

 

گفت آروم و کرد نگاهش بهت با دختره  

کمرنگه خیلی اینکه منه؟؟ نوبت چییی؟؟حاال:یامور  

 

یاموری؟ چی نوبت:پیمان  

 

 یه و داشتبرد جلویه کاغذی دستمال سمت چرخوند سرشو  بعد 

بشنوم من فقط که طوری آروم و بیرون کشید ازش دستمال   



 گفت

 یه به االن الاقل نمیکنی رو الزم های استفاده این از که تو:پبمان

خورد دردی   

 

چیه بزمجه این منظور فهمیدم خوب من و   

گرفت دستش از حرفی بدون دیگه اونم دختره به داد دستمالو  
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 این میدونم من که بود شده حساس پیمان سینا خواستگاری بعد

 مرگ از بعد افسردگیش دوران به میگرده بر العمالش عکس

 ...محیا

 

 خودش بزنه حرفی دختره به سینا راجب ینکها بدون گفت پیمان

منفیه دختره قطعی جواب  گفته و داده رد جواب ... 

 



 نمیاریم گیر پارک جایه بریم جلوتر میدونستم بودیم تاالر نزدیکهایه

 پیاده همگی و کردم پارک اطراف همون رو ماشین همین برایه

برسیم تاالر به تا میکردیم روی پیاده متری80 باید شدیم  

 

 قفل ریموت با رو بودماشین برداشته پیمان رو بزرگ گل سبد

 کردم

کردم مرتب تنم تو رو کتم  

 زیرگوشش و میرفت راه خاتون کنار که پیمان و خاتون و مشدی 

بودن جلو قدم چند میکرد وز وز   

 همینجور که افتاد دختره به چشمم که بودم ماشین کنار هنوز

دمیکر نگاه من به و بود وایستاده  

شد دستاچه که کردم نگاه بهش خشک   

گفت و داد نشون خودشو یقه نمایشی دستش با و  

 

کجه یقه،یقتون:یامور   

 بهم تردید با که یقم سمت بردم دستمو ولی کردم نگاهش اخم با

شد نزدیک   

 کرد درست کجمو خودش قول به یقه و کرد دراز لروزنشو دست و

گفت و   

شد درست االن ا:یامور  



 به و کشید عقب خودشو سریع  پیمان ای یدفعه زدن اصد با که

کرد تند پا اونا سمت   

 ازش وجودش از ای تیکه عین پیمان که محیارو دستبند من و

دیدم دختره مچه تو رو میکرد مراقبت  

 

دیگه بیا توهم جهان:پیمان  

رفتم سمتشون به   

 چپ سمت دختره و میرفت راه شاد قیافه با جلوتر یکم مشدی

 سمت من راستش سمت هم حراف پیمان و بود وایستاده خاتون

 بود شلوارم جیب تو راستم دسته که جوری و فاصله با ولی دختره

بودم میرفتم راه خودم مغرورانه ژست با و صاف و  
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ایم خانواده یه میکرد فکر خودش پیش حتما میدید مارو هرکی  



 که ای خانواده داشتم آرزوشو لگیمسا15سن تو من که ای خانواده

 تعریف همش بود علی اسم به عینکی و تپل پسر یه که همکالسیم

 که مادرش و پدر از فامیالشون و گذارشون و گشت از میکرد

میدادن بروز رو احساساتشون راحت و بودن محبت با چقدر   

 برقرار ارتباط در سعی همیشه مادرم نداشتم بدی خانواده هم من

 ولی بود شوخ همیشه پدرش برعکس که پدرم و بود من با کردن

 زخمی وقتی نباید که آورد بار اینجوری منو که بود بزرگم پدر این

بجنگم...و مشکالت با و بگم آخی هم خوردم  

 

 این مانع بزرگم پدر میرفتن بیرون خواهرام و مادرم و پدر وقتی

 مورد که ممیداد انجام رو کاری همیشه من و برم  منم که میشد

بگیرم قرار اون تشویق ... 

 

اومدم خودم به میزد حرف خاتون با داشت که پیمان باصدایه  

 

 کارا این تو خودت نکنم تکرار دیگه جان خاتون دیگه آره:پیمان

  واردی

 

میگی؟ چقدر فهمیدم جان پیمان وای:خاتون  

 



 دیگه که اینجوری...خاتونی زدی عطریم چه مادر تو فدایه:پیمان

میفتن سکه از دخترا هبقی   

 

 که خاتون به بعدش پیمان به خصمانه نگاه مشدی حرفش این با

 جلوتر چادرشو مشدی نگاه این با و بود کرد سرش مشکی چادر

کرد کشید   

 

اکبر هللا:مشدی   

 

گفت آروم و من کنار وایستاد اومد پیمان  

میشود غیرتی مشدی:پیمان   

 

میرفت راه خاتون کنار که افتاد مشدی به نگاهم   

 دیده چندباری که امیرحسین،امیرعلی برادر رسیدیم که تاالر جلویه

 وایستاده بود جوگندمی موهاش و ریش که میانسال مرد با بودمش

پدرشونه حتما بودن  

  

 به بعد و یقه به دیگشو دسته و دستش یه تو گرفت رو گل پیمان

کرد صاف گلوشو و کشید موهاش  ... 
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بود جدی و محکم مرده کرد معرفی ما به پدرشو امیرعلی  

طاهری امیرعباس سرهنگ  

 

 پدرش با و امیرعلی به داد رو گل و شد قدم پیش پیمان همه بعد

کرد احوالپرسی مودبانه خیلی  

 و ساکت مرد بود شده پیمان بود این نمیزنم آب به بیگدار پس

بیاد طاهری خانواده چشم به تا سنگین   

  ...بزمجه

 هم امیرعلی و مردونه مجلس به کرد راهنمایی مارو طاهری اقایه

 زمزمه من و رسیدن مهمونات که گفت خواهرش به زد زنگ

 چیزه یه داد اخطار خواهرش به تلفن پشت که شنیدم ارومشو

 دو به...نیاد همینجوری و پایین وبیاد کنه سرش  درمون درست



 شال و پوشیده مانتو که سیدر سر دختره دوست نرسیده دقیقه

 تعارف ما به طاهری آقایه هرچقدر قبلش بود انداخته سرش بزرگی

 هم خانومها راهنمایی برایه خانومش و دختر  داخل بریم کردن

  میان

 میخواد میدونستم منکه آورد در جنتلمنارو ادایه و نکرد قبول پیمان

 رو دختره فراهمه زمینش تا برعکس و بده نشون دختره به خودشو

بزنه دید چشمی زیر  

داشت سوز خیلی هوا ولی نمیبارید برف و بود عید نزدیک  ... 

 آقایه بود معلوم و بودن گرفته خوبی عروسیه خودشون سطح در

گذاشته تموم سنگ پسرش برایه طاهری ... 

میکرد تقلید من حرکات از پیمان نشستیم صندلی رویه وقتی از ... 

 و کرده پیدا اینجا سربازیشو دوران دوست گفت ما به هم مشدی

نبود ازش خبری و کنه صحبت اون با میره ... 

 مشروب خرخره تا پیمان االن بود ای دیگه عروسی یا و جشن

میداد قر خودش قول به وسط اون و خورده   

 از میشد اینو بود شادی عروسی نمیشد سرو مشروب اینکه با ولی

خوند مجلس در حاضرین شاد و راضی چهره  

شد بلند پیمان حسرت از پر صدایه  

 

بشم؟ خانواده این داماد منم میشه یعنی:پیمان  



کردم نگاهش پوکر   

شدی؟ عوض خیلی:جهان  

میشم آدم دارم تازه میکنم احساس االن بودم عوضی آره:پیمان  

میزنی گنده گنده حرفایه:جهان   

گفت و کشید آهی پیمان : 

پدرعاشقی بسوزه:پیمان ... 

 

... 
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 یامور

 

بودم اومده خانوادم دادن دست از بعد که بود عروسی اولین این   

 لباس خاتون،بهار به هم و من به هم خوشگذشت بهمون خیلی

 گالیه روش که بود پوشیده آستین بدون مشکی عروسکی مجلسی

 موهای و بود کرده عروسکا شبیه واقعا اونو  داشت قرمز برجسته



 گذاشته سرش سرخی گل تاج و کرده درشت فر ندشمبل پرکالغی

 اینجوری اگه شد میخکوبش دید شال و مانتو با اونو که پیمان...بود

میکرد کوب سنگ حتما میدیدتش  

 پارچش رویه که زرشکی مجلسی تونیک  بودم معذب چون منم

 پیمان که کردم تنم مشکی ساپورت روبا داشت زرشکی مرواریدایه

بودن شده رها دورم لختمم موهایه بود خریده  

 

 بود ما پیش حداالمکان تا ولی بود برادرش عروسی اینکه با بهار 

میکرد تعارف و احوالپرسی مهمونا با و میرفت میزا سر مادرشم   

 و بود منضبطی البته و خونگرم زن خیلی خانوم تهمینه بهار مادر

میکرد رسیدگی شخصا چیز همه به   

 تعریف ازش کلی وبهار بود زنا و خوشگل خیلی عروسشون

شده حسین امیر خوشبحال میگفت و میکرد   

 و وسط  کشوند منو زور به بهار که رقص و بخند بگو کلی از بعد

 تاالر حیاط گوشه بهار با و بود شده تموم عروسی... و شام خوردن

بودیم وایستاده در نزدیک  

 

 گفت رشماد چون بود آویزون لوچش و لب انداختم بهار به نگاهی

 جمع رو مونده تاالر تو که شخصی وسایل تا کنه کمک خالش به

عروس ماشین دنبال نیست الزم و کنن ... 

بیاره حرف مادرش حرف رو نتونست اونم  



ولی میشدم ناراحت بودم منم خب  

 که میدیدم دور از شد نزدیک ما به پیمان که میدادم دلداری بهش

چشه که میکرد هاشار نامحسوس سرش با و بهاره به چشمش   

شد نزدیک ما به و  گرفت لجش باالخره که مینداختم باال شونه منم   

بودیم کرده سرمون شال و پوشیده مانتو دومون هر  
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خوبی؟؟....سالم:پیمان  

گف اخمو بهار به رو اینو   

نخیر...سالم:بهار   

ناراحتین؟ چرا بپرسم میتونم:پیمان  

نخیر:بهار  

گفت من به رو پیمان که میدادم گوش مکالمشون به فقط من   



 تنها خانومو بهار و من لحظه چند میشه یاموری:پیمان

دارم حرف باهاش...بزاری   

 پیمان، روبه و گرفت دستم مچ از بهار که بزارم تنهاشون خواستم

گفت شاکی   

 تعدادی محترم،هنوز آقایه کردید فکر چی خودتون پیش شما:بهار

 کاری لطفا دارن حضور اطراف دور و تاالر تو ما فامیالیه از

بشه بد من برایه و کنن بدی برداشت که نکنین  

 

گفت بهار روبه و انداخت من به ای کالفه نگاه پیمان   

 

 جواب ازتون من...باشه یامورم ندارم مشکلی منم باشه:پیمان

کنین گوش خوب میخوام ازتون که دارم حرفایی فقط نمیخوام   

گفتن به کرد شروع و داد قورت دهنشو اب   

 و الکی حرف میگم که اینی...شدم عاشقت من بهار ببین:پیمان

 چه تو و بودم آشغالی چه قبال نیست،میدونم گذر زود هوس

 وقتی از یعنی شدم خسته دیگه ولی میزدم پا و دست لجنزاری

 و فکر همه شدی دیدمت وقتی از بشم آدم گرفتم تصمیم دیدمت

 دل این پس از ولی ندارم لیاقتتو چون کنم فراموشت خواستم...مذکر

 اگرم ، نمیتونم چون کنم فراموشت نخواه ازم...نیومدم بر وامونده

 بیام بخودم تا چیشد نمیدونم...مرگمه روزه روز اون بدون بتونم



 اصال ندارم ندارم،پدرم مادر بهار؟؟من...جونم همه شدی دیدم

کارم و کس همه وبش بیا تو ندارم هیشکیو . 

 بهار؟؟

《 دارم دوستت خیلی  》 

 

 سینم به توانش آخرین تا من قلب میزد پیمان که حرفایی این با

 که بهارم شد کباب پیمان صدایه تو عجز بخاطر منکه دل میکوبید

 خیره زمین به حرفی بدون و میفشرد و بود گرفته منو مچ همچنان

بود مونده   

زدم صداش من بار این   

بهار؟:یامور   

برداشت قدم در  طرف به و کرد رها دستمو نزد حرفی بازم   

 به وایستاد،پشتش که زد صداش پیمان در از رفتنش بیرون از قبل

بود ما   

بهار؟:پیمان   

   وایستا

 برام گوشم زیر زدی تو و دادم دوستی پیشنهاد بهت که اونموقع

شدی جدی   

 یا میشی من ماله یا نیستم بردار دست ازت بره سرمم بدون اینو

هیچکس ماله ... 



شد خارج در از حرفی بدون هم باز بهار و  
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میزد برق اشک از چشماش من سمت چرخید پیمان   

نشستم زانو رویه کنارش شدم نزدیکش  دیوار کنار نشست اومد   

 

 هم دست به دست آدم و عالم انگار نبود اطرافمون دور هیچکس

بزنه دلشو حرفه که کنن درست پیمان برایه خلوتگاهی تا دنبو داده   

گفتم آروم   

تو؟ شده چت:پیمان   

گفت درمونده و در طرف گرفت صورتشو   

چمه نمیدونم:پیمان ... 

قلبش رو گذاشت دستشو   



 درمون سرطانه مثل گرفتم عالج ال مریضی انگار...میسوزه اینجام

  نداره

کرد نگاه من به   

 رو همه...بدم دستش از نمیخواد دلم کن یکاری همتو یامور:پیمان

دادم،پدرم،مادرم،محیا دست از ... 

 

ما بهارلیلی به بسته دل و شده مجنون پیمان واقعا انگار نه ... 

داری؟ دوسش واقعا:یامور  

 

 این خوندم نگاهشو حرف من و چشمام به دوخت چشماشو پیمان

نمیگن دروغ چشما ... 

م؟دار دوسش بگم چجوری:پیمان  

 

میزنم حرف باهاش باشه:یامور   

 

گفتم که کنم عوض رو جو خواستم   

شد؟ جدی برات کرد لقدیت چکی بهار  

 

لیلی بشکست مرا ظرف چرا میلی هیچ نبودش من با اگر:پیمان  



 

 خوشبحال...شده شاعرم  و افتاده حال این به ما وشاد شوخ پیمان

  بهار

.... 
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 از بعد بودن ما منتظر ماشین تو مشدی و اتونخ و جهان

خونه برگردیم تا شدیم ماشین سوار خالش و بهار از خداحافظی   

 

 پیش عقب بود راضی اول از که مشدیم...نشست جلو پیمان دوباره

بشینه همسرش   

 

 ساکت االن ولی بود شاد و میزد حرف پیمان که اومدنمون برعکس

بود دهدا تکیه شیشه به سرشو و نشسته   



 

گفت گوشم دم آروم خاتون   

دخترم؟ ساکته چرا پیمان شده چی:خاتون  

گفتم آروم متقابال منم   

 

نذاشت محلش زیاد اون که زدن حرف بهار با یکم هیچی:یامور ... 

 

خوند رو ماجرا ته تا خاتون کنم فکر   

 کشید جلو خودشو کمی بود نشسته مشدی و من بین و وسط اونکه

پرسید درانهما پیمان روبه و   

 

گرفتی؟ بغل غم زانویه پسرم؟چرا چیشده:خاتون   

 

گفت و خاتون طرف چرخوند سرشو خسته پیمان   

نیست میکنه،چیزیم درد سرم یکم خاتونی هیچی:پیمان  

 

 و تو اگه...بکشه عشق درد پسرم بزارم باشم مرده من مگه:خاتون

 به منو خدا باشم داشته دوست خودم امیرحسین از کمتر خانو جهان

نرسونه فردا   



 

گفت آرومی ای نکنه خدا پیمان   

میکرد رانندگی ساکت یخ کوه ولی   

 

اومد حرف به خاتون دوباره   

 گرفتم وقت یارت مادر از باش دامادی رخت دنبال جان پسر:خاتون

بکنی غالمیشونو تا خدمتشون برسی   

 

 ردک من به نگاه یه خاتون طرف چرخید گرد چشمایه با یدفعه پیمان

کرد نگاه خاتون به دوباره سریع ولی   

 

هااااان؟؟چیییی؟؟؟:پیمان  

بار چند  آروم و کرد دراز دستشو پشت از مشدی  
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گفت و پیمان شونه رو زد بار چند آروم   

 

 غالمی به مارو پسر آیا بپرسیم بریم میخوایم:اصغر مش

پسرررر یخواستگار میریم برات داریم...میپذیرن  

 

بود کرده هنگ پیمان  

بهار خواستگاری میریم یعنی پس   

 

 هفته برایه شلوغه سرشون فعال زدم حرف پدرشم با: اصغر مش

خانوم بهار خواستگاری بریم گذاشتم قرار دیگه  

 

 میپرسیدن من از اگه شد شل نیشش اومده خودش به انگار پیمان

 این تو پیمان براق چشمایه و قیافه میگفتم شکلیه چه خوشبخت آدم

 ...لحظه

 

گفتم خاتون به رو منم   

 



 راجب میزدین حرف خانوم تهمینه با بود یکساعت پس:یامور

بود؟ خواستگاری  

 

 باید میشه پسر پیر داره پیمان وقتشه واقعا دیگه...دخترم آره:خاتون

گفتم اللهشو بسم که میزدم باال  آستین براش  

کنه قسمت و بخواد خدا هرچی بقیش دیگه ... 

 

گفتم بگیره روحیه تا بشنوه پیمان که جوری   

میشه قسمت انشاهلل:یامور  

 

بود هم جهان برایه ای تیکه خاتون حرف کنم فکر ... 

 

کنه روشن ضبطو تا کرد دراز دست پیمان  

گفت جهان   

نمیدادی گوش آهنگارو این توکه:جهان   

 

 شتیپخو واقعا امروز شد بلند هم جنوب قطب این صدایه باالخره

خوشتیپه همیشه که نیست انکار قابل البته بود شده   

میکنم فکر چیا به دارم من هییی ... 



 

کردم نگاه پیمان به   

 دم چیزی یه میخوام نیستم خودم حال تو االن بمونه بزار نه:پیمان

کنه وز وز گوشم   

 

 پیمانه به شوق با منم خنده  زیر زدن مشدی و خاتون حرفش این با

خان پیمان بشه دامادی عجب کردم نگاه خوشحال ... 

 

گفت و کشید آهی  مشدی   

 

بخیر یادت....جوونی کجایی هییییی:اصغر مش   

  

میکرد نگاه مشدی به عشق با که دیدم خاتونو   

 هم کنار عمر آخر تا و کنه پیدا گمشدشو نیمه آدم خوبه چه

کنن زندگی خوشبخت   

 

منه انتظاره در ای آینده چه زندگیم وضعیت این با نمیدونم .... 
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 صبحانه داشتیم و بودیم شده جمع آشپزخونه تویه میز دور همگی

   ...میخوردیم

 جنگ از لشکر عین برگشتیم بهار برادر عروسی از که دیشب

 فکر بخوابم تا اتاقم رفتم من رفتیم سمتی به هرکدوممون برگشته

 خیال و فکر از ولی میخوابم رسخ عین خونه برسیم وقتی میکردم

زدم غلت جام تو و نبرد خوابم صبح تا ... 

 

موند عمارت بودم اینجا من که مدتی این طبق پیمانم   

 میزد لبخندی میکرد نگاه که من به  وقتی مشکوند گردو دمش با و

میشد دیده دندونش تا 32 که   

خوشحاله این حداقل که خداروشکر   

 چای و بود نشسته زهرمار برج عین ههمیش مثل هیچی که جهانم

میخورد شیرین   

 میدیدم من و بودن نشسته من کنار ترتیب به هم مشدی و خاتون

 با اونم مشدی جلویه میزاره و میگیره لقمه توجه جلب بدون خاتون



 خانومی نکنه درد دستت لب زیر هربار و میخورد هارو لقمه اشتها

 ...میگفت

 کنن تجربش بهار با پیمانم و من شاهللان میگن این به پایدار عشق

و بخواد خودش خدا هرچی جنوبم قطب این ... 

 

کردم نگاه بهش جهان باصدایه   

دارم حرفی باهاتون:جهان ! 

 

 مشدی و خاتون به بعد و کرد نگاه پیمان کیه؟؟به منظورش یعنی 

 طرف برگردوند دوباره صورتشو و گرفت نگاهشو رسید من به تا

 ...اونا

اینجا؟؟ هستم اضافه نم یعنی  

نداره؟؟ حرفی من با یعنی  

 حرفی میخواد  شاید گفتم بشم بلند جام از وخواستم شدم خیز نیم

گفت خشکش صدایه با باشم من نمیخواد که بزنه    

کجااا؟بشین:جهان ! 

کردم مکث  

 

نشستم جام تو دوباره باشم باید منم پس آهان  
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نمیکنه؟؟ نگاه صورتمم به حتی که میاد بدش انقدر من از یعنی !! 

 

کردم نگاه بهش دوباره حرف بدون   

زدن حرف به کرد شروع که   

ایران میام عید برایه مادرم و پدر:جهان   

پسرم خوبی خبر چه خداروشکر:خاتون  

 

مادرش؟؟ و پدر  

افتاد شور به دلم چرا نمیدونم   

کنه دک منو میخواد نکنه   



  گفتم بهشون ولی شدم جدا عسل از من میدونن اونا خب:جهان

بشم خالص عسل شر از و نیاد پیش جدلی و بحث تا کردم ازدواج   

میگفت جدی و خشک لحن با حرفارو این   

باشین رفتارتون مراقب میخوام ازتون:جهان   

 حرف چی از داره نمیشدم متوجه کنیم؟؟منکه چیکار باید یعنی

 میزنه

 

 باشیم؟؟مگه رفتارمون مراقب چی یعنی پسرم:اصغر مش

چشه؟ رفتارمون  

؟؟ میزنی حرف چی از جهان:پیمان  

کردم ازدواج گفتم بهشون:جهان   

بشه باورشون اونا که کنین رفتار جوری باید همتون شما   

 

زد خشکم و شدم جهان حرف متوجه زد خاتون که حرفی با   

 کنن رفک اینا خانوم مهین که کنیم رفتار جوری باید یعنی:خاتون

واقعیتونه زن یامور   

بله گفت و کشید پوفی جهان   

 

گفت جهان روبه و انداخت من به نگاهی پیمان  



بگو اونا به حقیقتو مادرتن و پدر اونا خب چی یعنی:پیمان   

 حرفو این چرا باخبری ما زندگی وضعیت از که تو نمیدونم:جهان

 میزنی؟؟

گفت ومشدی خاتون روبه و    

ندارم ای دیگه راه و مجبورم من:جهان   

 هستن ناراحت و حرصی کافی اندازه به عسل ماجرایه بخاطر

 جهنم به عسل کنم ناراحتش نمیتونم زیاد مادرمم بیماری بخاطر

میارن خودشون با پریسارو مطمعنن نیست اون که حاال ... 
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بودم زدنشون حرف مات همونجوری منکه   

بود؟ کی پریسا  

 نمیتونیم هم و خوردیم مهندسو اقایه نمک نون ما پسرم:شدیم

بگیم دروغ  



پسرم آره:خاتون   

 میخوام ازتون پس  دارم خبر شما اخالق از مشدی میدونم:جهان

 ازتون...مرخصی برین شما برگردن تا اینجا میان خانوادم که مدتی

مشهد برین مدتی میخوام   

میکنین؟ بیرونمون دارین:اصغر مش  

مشدی؟؟:پیمان  

 این با شما نداره صفا عمارت این خاتون و شما بدون مشدی:جهان

میکنین کمک من به کارتون ... 

 

 با دلجویانه اینجوری جهان میدیدم که بود بار اولین مدت این تو

بزنه حرف کسی   

شد جلب من به هم بقیه  توجه که  من سمت برگشت خاتون   

یاموور؟؟؟ ولی:خاتون  

 

مانداخت پایین سرمو   

گفت و شد بلند جاش از جهان   

اتاقم بیاد اون:جهان ! 

بود دستوری لحنش   



 معلومه خب نمیزد حرفی پیمان شد خارج آشپزخونه از خودش

بیاد پیش مشکلی براش نمیخواد صمیمیشه دوست جهان  

 چی  ببین عزیزم برو: گفت من به رو خاتون بود فکر تو مشدی 

  میگه

 راه یه کنی قبول نمیخواد دلت هم اگر کن قبول بودی راضی اگه

میکنیم پیدا دیگه ...  

 به مغرور جهانشاه حتما بود ای دیگه راه اگه زدم پوزخندی دلم تو

کنم بازی زنشو نقش بخواد من از اینکه نه میشد متوسل اون  

خاتون دست فشردن با  

  

جهانشاه اتاق به برم تا شدم بلند جام از  ... 
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 تو و بود نشسته بزرگ چرخدار صندلی یهرو کارش اتاق تویه

 باهاشون دستش یه با بودکه بزرگ تیلیه تا سه کنم فکر دستش

 بودم ایستاده زیری به سر با در جلویه منکه به و میکرد بازی

بود مونده خیره  

  

 چیکار داره ببینم میکردم بلند سرمو که هرازگاهی هم خیرگیشو

بودم دیده نمیزنه حرف وچرا میکنه   

 

 آور خفگان فضایه این که بودم من این سکوت مدتی از بعد باالخره

کردم نگاه بهش مستقیم و شکستم سکوتم با رو  

 

اینجا؟ بیام گفتین من به چرا:یامور   

 

گفت و کشید عمیقی نفس   

جوابت؟؟:جهان   

کردم نگاهش سوالی و گنگ  

گفت خشک   

نشنیدی؟؟ میز سر حرفامو:جهان  

کوبید سینم به خودشو محکم قلبم حرفاش یادآوری با  



 

افتاده دوزاریم فهمید انگار   

خب؟؟:جهان  

گفتم گرفته و دادم پیچ هم به دستامو   

من آخه،آخه:یامور ... 

بدم ادامه حرفمو نزاشت   

 هم تو کردم کمک بهت من که همونطور.... نداریم ماخه آخه:جهان

 رماونکا... بدی انجام من برایه یکاری باید وظیفته نه که کمک

 چی بهت باید،بشنو...شنیدی میز سر که ایه خواسته و حرف همون

وگرنه بکنی خودت به لطفو این باید میگم ... 

 

اومد نزدیکتر و شد بلند   

  بریده و تند تند ترس و استرس از منم روم روبه وایستاد درست

رسید مشامم به تلخشم و سرد عطر هوا همراه که  میکشیدم نفس   

 

 خشدار بم صدایی با و آروم گوشم نزدیک وردآ نزدیکتر سرشو

 گفت

 نه یا رفتنت اینجا از بدون اینو...بری اینجا از باید وگرنه:جهان

 گیر با مساویه جهانشاه سایه زیر از شدنت خارج بگم  بهتره

روزبهه اسم به گرگی چنگ تو افتادنت  



 

 و شده مورمورم صورتم پوست به گرمش نفسایه برخورو با

شدن سیخ تنم موهای  

فشردمشون هم به و بستم محکم چشمامو روزبه اسم آوردن با   

 بود صورتم مقابل صورتش کردم باز چشمامو نزدیکیش حس با

خورد گره هم به کردم،نگاهمون نگاه چشماش  به وقتی ... 
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 دنبال چشمام تویه داشت انگار میکرد، نگاه چشمام به همینجوری

میگشت چیزی ... 

 باال اونار کش با اگه رسید بفکرم بود گوشاش زیر تا هاشمو بلندی

میشد بهتر بنظرم میکرد جمع   



 بیام بیرون ازش نداشتم دوست که بودم رفته فرو ای خلسه تو

 ترس احساس دیگه که بودن کرده جادو منو چشماش انگار

 ممکنه محاله داد نجات به روز دست از منو خودش اون نمیکردم

خدا امان به کنه رها منو همینجوری  

مغرور جهانشاه اونم نیست بعید هیچکسی از چیزی هیچ بازم ولی   

کشیدم عقب سرمو و اومد خودم به پوزخندش صدایه با    

میکرد نگاه منو تمسخر با کردم نگاه بهش گردشده چشمایه با   

 مات دختره یکساعته میگه حتما میکنه فکر چی خودش پیش حاال

رفت آبروم شده، من ... 

 نگاه اون با و بود رفته باال لبش یکطرف تمسخر به  همونطور

میکرد نگاه منو سردش لعنتی  

 صدایی با دیگه چیزه هر یا بود جو اون از خالصی برای نمیدونم

گفتم مرتعش   

میکنم قبول قبول باشه با:یامور   

 

بشینه روش تا رفت صندلیش سمت به و زد پوزخندی دوباره  

 

 مدل اون با کیه دیگه این میگیره تمسخر باد به منو بگم هرچی

بیریختش موهایه  



 قطب این زبون میخواست دلم فقط نمیکردم فکر کارم عواقب به

تا باشه کوتاه من پیش جنوب ... 
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بزاره روسرم کم رو میده انجام من برایه که کارایی منت تا ... 

 

خوبه آفرین:جهان ... 

 

 روزبه که بچگیام مثل کاش کردم مشت دستامو حرصم از

 کچل و کوتاه عروسکامو موهایه یا میکرد خراب عروسکامو

 ازش بیشتر و نمیرسید بهش زورم اینکه با و حرصم از منم میکرد

نمیکردم ول و میگرفتم موهاش از ولی میخوردم کتک   

 در وجودم تو خشن شخصیت االنکه میخواست دلم چقدر هم حاال

بکنم جنوب قطب این با ینکاروا جوشه و جنب   



ام بازنده و ضعیف که منم این همیشه مثل حیف ولی  

 

 برات هم هایی منفعت برعکس نمیرسه ضرری که تو به:جهان

 نگفتیم دروغ که میکنن فکر هم مادرش و پسره اون اینجوری داره

میشه تو نصیب که دیگه امتیاز خیلی و   

 

هه امتیاز ! 

 یادت همیشه باید تو و میگم بهت که هست حرفا سری یه:جهان

بگی و کنی تنظیم اونا طبق حرفاتو و باشه   

 

 طبق میخواد ازش که میزنه حرف کارمندش با داره انگار هه

بده انجام رو کاری قرارداد ... 

 

 خودش به منو توجه که زد میز رویه چندبار دستش تویه تیله با

کنه جلب   

 

کجاست؟؟ گفتم؟؟حواست چی شنیدی:جهان  

 که زیرلبیشو زمزمه میکردم نگاهش حرف بدون همینجوری منم

شنیدم  هوارو به سر گیجه گفت بهم   



بشنوم که گفت جوری اصال معروف قول به ... 
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باشه:یامور  

 

 گرفته گرانبهاشو وقت خنگ و پوک کله یه انگار کشید پوفی کالفه

بود شده کالفه ... 

 

 میرن اینا خاتون پیمان یخواستگار ماجرایه از بعد خب:جهان

 شروع تو نقش و اینجا میان خانوادم عید برایه بعدش و مشهد

 ...میشه



 میکنن زندگی آلمان که دندونپزشکه و مادرمه دوست دختر پریسا

 فعال من ولی کنیم ازدواج باهم اون و من داره دوست خیلی مادرم

ندارم درسرارو این حوصله   

 

 که بگیر منو بیا کردن التماس جهنم تیشآ این به دختر چندتا نمیدونم

باالتر رفته سقفش به اعتماد اینجوری ... 

بعد برایه بمونه هم حرفا بقیه:جهان   

 

 عضله پر دسته اون دادن تکون با و کرد اشاره در به دستش با

گفت میشه له قیافش بخوره هرکی صورت تو مطمعنن که... و   

بری میتونی:جهان   

 من که میره یادش کی تحقیرو اینهمه ولی کوتاهه من زبون فعال

کنم فراموشش   

شدم خارج در از حرفی بدون و گرفتم ازش نگاهمو  

 و پایین  بگیرم سرمو  گوسفند عین باید که، بزنم نداشتم حرفی من

و کنه نگاه بهم طمعه یه مثل ببینه منو من که  گرگی هر ..... 
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پیشوازم اومد بود نشسته مبل رو که پیمان رسیدم هک ها پله پایین به   

 

یاموری؟؟چیگفت؟ چیشد:پیمان   

 

 خالی سرش حرصمو میخواستم یا میرسید پیمان به زورم نمیدونم

  کنم

 

میرسه خواستش به عزیزتون دوست هیچی نترس هه:یامور   

 

 از بعد و کرد نگاهم تعجب با اولش پیمان اتاقم سمت به رفتم و

اومد سرم شتپ من حرکت   

چیههه؟؟ منظورت:پیمان  

 

گفتم ای گرفته صدایه با   

شنیدی و گفتم همونکه هیچی:یامور   

 



وایستاد مقابلم اومد   

هان؟؟ جهانم بفکر فقط من میکنی فکر تو نکنه...ببینم وایستا:پیمان  

 

؟؟ اینه غیر مگه:یامور  

 منو انقدر یعنی کردی فکر چی تو جان احمق آخه چچچچ:پیمان

شناختی ردنام ... 

نکن نگاه زهرماریش زبون اون به یاموری میشناسم جهانو من  

 هیچ که مطمعنم من نمیرسه ای صدمه هیچ تو به اون طرف از 

نمیزنم حرفی  

 اگه...کنم حمایت ازت جهان مثل نمیتونم بیعرضه من کن نگاه منو

 مثل چشمام مثل میبردمت اینجا از وگرنه هیچم منم نباشه جهان

میداشتم نگهت محیا خواهرم ... 

شدم پشیمون من که گفت محکم و جدی لحن با حرفارو این  

 

نیست خودم دست رفتارام میخوام معذرت:یامور ... 

گفت ها بچه عین و دیگه طرف چرخوند صورتش پیمان   

نمیخوره دردم به خالی و خشک خواهی معذرت نخیر:پیمان   

کردم نگاه بهش سوالی  

هارهب به زدن زنگ خرجش:پیمان ... 
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 بهار بودم منتظر من و میخورد بوق هم سر پشت گوشم دم گوشی

کنه وصل رو تماس   

 از قهرش مثال بخاطر و  نشوند کرسی به حرفشو پیمان باالخره

گرفت باج من  

 

 بهار قبل پیمان نه... پیمان این راجب بهار با میخواست دلم خودمم

 چشمایه با و بود نشسته مبل رو دستم بغل خودش االنم بزنم حرف

بود شده خیره گوشی به منتظر  

 فرصت یه و بیاد خوشش پیمان از کوچولو یه حداقل بهارم خداکنه

کنه ثابت خودشو تا بده بهش   



 چون نیست سختی کار نمیداره بر دست بهار از پیمان اینکه فهمیدن

گرفته خودشو تصمیم پیمان معلومه   

 

نداد جواب بهار ولی شد قطع تماس دوباره پووووف   

کردم نگاه براقش چشمایه به و پیمان طرف چرخوندم سرمو   

نداد جواب:یامور    

گفت خواهشانه و آروم باصدایه   

میده جواب ایندفعه مطمعنم...بگیرررش دیگه باره یه:پیمان   

 

 زنگ بعدن نداد جواب که دیدی زدم زنگ دوبار پیمان عه:یامور

دیگه میزنم   

کارات،شرکت دنبال برو نداری زندگی و کار تو مگه ... 

 

گفت تخس و گرفت من از صورتشو درهم اخمایه با پیمان   

 

نمیخوام هیچکدومو نباشه اون بهاره من زندگی:پیمان ... 
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 برخورد که اونا شد بهار عاشق اینهمه کی پیمان رسید فکرم به

نداشتن باهم زیادی خیلی   

 

گرفتم رو بهار شماره و کشیدم ای کالفه پوووف    

چرخید من طرف به دوباره ذوق با و فهمید پیمان   

رفته دست از پیمان آقا نخیر  

داد جواب بهار اینبار نرسیده سوم  بوق به   

میزد نفس نفس    

یامور الو:بهار   

؟ ندادی جواب زدم زنگ بار چند دختر تو کجایی بهار الو:یامور   

نشست مبل رو صاف پیمان اربه دادن جواب با   

 پاتختی اومدیم نبود دست دم گوشیم یامور میخوام معذرت:بهار

میرقصیدم داشتم االن تا بیتا و امیرحسین   

شدم مزاحمت من پس عزیزم عه:یامور   

 



میگه چی کرد اشاره سرش و دست با که کردم نگاه پیمان به   

انداختم باال هیچی معنی به سری منم  

  

 دیشب شرمندم من... مراحمی همیشه تو عزیزم چیه مزاحم:بهار

بیای پاتختی توهم بگم بهت رفت یادم   

 دیگه نمیتونستم میکشم خجالت من عزیزم چی دیگه نه:یامور

بیام هم اونجارو  

شد کمتر صدا و سر که خلوت جایه یه رفت  که انگار  

 داشتی کاری...خواهرمی مثل تو یاموری حرفیه چه این:بهار

زدی نگز عزیزم   

 

 تا بود اورده گوشی نزدیک کلشو که شد جلب پیمان به توجهم

 بلند مبل رویه از و رفتم بهش ای غره چشم بشنوه رو بهار حرفایه

 ...شدم
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گفتم دستپاچه برمیداشتم قدم آروم که همونطور   

نه که خاصی کار:یامور   

 

بشه راحتنا دستم از بهار که میترسیدم خیلی   

 با و وایستاد جلوم اومد حرفم این با بود افتاده راه سرم پشت پیمان

زد لب و کرد اشاره خودش به دستش   

من،من:پیمان ...  

 بگم چجوری یعنی چیزی یه درمورد میخواستم بهار راستش:یامور

 سرت نمیدونستم بزنم بهت باید حتما که دارم باهات حرفی یه

 همین بخاطر شده تموم کاراتون ساعت این تا شاید گفتم شلوغه

زدم زنگ بهت   

 دیشب از ولی شده انجام کارا همه نداریم عزیزم نه که کار:بهار

 خوب اول میخوام رفتم اینجا از نداشتم مفیدم خواب دوساعت

فداتشم کرده پف چشمام زیر ها ببینی منو کنم استراحت    

 

بزنم؟؟ رفح باهات میتونم کی من پس باشه عزیزم آخی:یامور  

 



 و کشید پوووفی و کمرش رو گذاشت دستاشو دوتا کالفه پیمان

نشست مبل رو رفت خورده شکست   

 عزیز نباشه خیالم من و باشی داشته کار من با تو میشه مگه:بهار

  دلم

ما؟ خونه بیا میتونی عصر   

شما؟؟ امروز؟؟خونه عصر:یامور   

 اومد دوباره و شد بلند مبل رو از سرعت با  پیمان حرفم این با

 از حرکت جور صد که کردم نگاه بهش سوالی وایستاد روبروم

نشدم منظورش متوجه من که  داد نشون خودش ... 
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گفتم پیمان به رو تعجب با   

تو؟؟ میگی چی:یامور   

گفت بهار که   

یامور؟؟ منی با:بهار  



 نداری شرایطشو واقعا اگه ولی میام باشه عزیزم نه نه:یامور

بعدنا واسه بزارم حرفامو میتونم   

رفت ای غره چشم بود شده خم کمر تا پیمانکه حرفم این به   

 چی حرفتم ببینم شدم کنجکاو عزیزم نه:گفت و خندید نخودی بهار

 ...هست

 

کردم قطع که رو گوشی بهار خداحافظی از بعد   

گفت پیمان    

هاش خنده فدایه من آخ:پیمان   

 

موند ازب دهنم   

 بهش و چشمم مقابل گرفتم رو شنیدی؟؟گوشی چجوری  تو:یامور

نزدم اسپیکر رو منکه کردم نگاه   

 هم عاشق آدم گوش باشه یادت میگم یچیزی یامور ببین:پیمان

 مورچه قدمایه صدایه که بشه یجوری میتونه هم بشه کر میتونه

بشنوه هم هارو  

گفت که کردم نگاهش سفیه اندر عاقل   

 

اسپیکر رو بزار کردم التماست منکه خداست کار بعدشم:انپیم ... 



میاوردی؟؟؟ در خودت از بود چی حرکات اون:یامور  

گفت کردو چول و چپ و گردوند هوا رو دستاشو   

 اخرشم میکنم اینجوری اینجوری هی یکساعته بابا:پیمان 

 میگفتم داشتم...که میدادی لومون خانوم باروت به نفهمیدی؟؟داشتی

خونشون میبرمت میکنم سوارت شده روکولمم خودم کن ولقب   

 

بلدی؟؟ خونشونو آدرس تو مگه:یامور  

آرررره گفت شیطون و زد معروفشو لبخند:پیمان   

 

بهار خوشبحال  

 رو و دادم قیافم به متفکر حالت خونشون ببر عصر منو باشه:یامور

گفتم پیمان به   

 

 باروت میگی بهش بگم بهار به بنظرت جان پیمان ببینم:یامور

 ...خانوم؟؟
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 پوستر دیوارا رویه  بودم نشسته تختش رو و بهار اتاق تویه

 نمیکردم فکر اصال بود زده رو بروسلی و معروف فوتبالیستهایه

 هم دخترونه و خرسی عروسک تا چند باشه شکلی این اتاقش

 یه تا باشه نوجون پسر یه ماله میخورد بیشتر اتاقش ولی داشت

 صورتی رنگ به که بود اتاقش تم اون از تر جالب ساله20دختر

 ...بود

 

همن؟ مناسب پیمان و بهار یعنی  

 به توجه با که بود گفته بهار بود بزرگ و و شیک ویالیی خونشونم

 فرش تاجر پدربزرگش ولی نداره زیادی درآمد  که پدرش شغل

مونده جا به زیادی ثروت وازش بوده ... 

 

 هی و بود ترسیده تهدیدم از که پیمان اینا بهار خونه راه تویه

 میگفت کنم فراموش رو بهار به گفتنش خانوم باروت من میخواست

 منفجر اونو که بوده باروتی مثل بهار عشق و نداشته بدی منظور

 و اون به گیج و گنگ من و ساخته ازش دیگه پیمان یه و کرده

بودم شده خیره استداللش   

 سر اون  ولی پرونده و اومده یچیژی ذهنش به همینجوری بنظرم

داشت تعصب استداللش این ... 



 باز رو ماشین قفل  نگم  چیزی بهار به که نگرفت قول من از تا

  نکرد

 

اومدم بیرون پیمان فکر از بهار توسط در شدن باز با  

 با شد اتاق وارد شیرینی و چایی بزرگ فنجونهایه حاوی سینی با

 اومد خودش و اش مطالعه میز رو گذاشت رو سینی خندون ایهلب

 تخت از پاهاش که همونطور و خندید بعدش و نشست کنارم

کشید دراز تخت رو بود اویزون  [16.08.19 21:15] 
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 رو...کرد بیدارم مامان بودم خواب اومدنت قبل تا...آخیش:بهار

کشید دراز پهلو به اون به تکیه با و شد بلند آرنجش   

مایی مهمون شام گفتن بانو تهمینه راستی   

 

 میرم دیگه یکم من ست خسته مادرت حتما بهار روخدا تو نه:یامور

بود اشتباه اومدنمم اصال ... 

 با مدیرم خانوم جواب نکن تعارف حرفارو این بیخیال:بهار

داشتم نگهت امشبم شاید بری بزارم محاله که منم...خودت   



نمیزاره جهانشاه...بهار یگهد نه وای ای:یامور   

 تو اگه اونکه شوهرته واقعا انگار جهانشاه میگی یجوری:بهار

نمیشه متوجه اصال نری هم خونه   

 

شدم یجوری شوهر گفت بهار وقتی ... 

داره خنده هم؟؟خیلی کنار جهان و من اصال  

نمیشه من غیبت متوجه اصال اون بهاره با حق  

 

ندادم بهش جوابی   

؟؟ چندسالشه راستی:بهار  

 

 که جایی به بکشونم حرفو میخواستم من ولی میگه کیو میدونستم

بود هدفم   

 

سالشه30کی؟؟پیمان؟؟:یامور   

بود جهان منظورم گفت اونو کی بابا اه:بهار    

داره دوست خیلی شیرینی پیمان آوردی شیرینی وایی:یامور   

خندیدم الکی بعدش   

نشست جاش تو و شد بلند اخم با بهار   



یامور؟ خوشه حالت:بهار  

شد آویزون لبام یدفعه    

میشم ناراحت خیلی میبینم پیمانو حال وقتی...اصال نه:یامور   

 ای چاره دیگه ولی میکنم زیاد داغشو پیاز دارم میدونستم

خواهر میشدم براش باید منم و...برادرم مثل بود شده پیمان...نبود  
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پرسید آروم و انداخت نگاهی من به چشمی زیر بهار  

چشه؟؟ خانتون پیمان مگه:بهار  

 

 این و نمیزنه خواستگاریش بیاد پیمان قراره اینکه از حرفی بهار

نزدن بهش حرفی هنوز مادرش  و پدر یعنی  

 

میکشه عشق درد و شده عاشق پیمان:یامور   

میکشه پووفی بهار  



گرفته چیزی مغزی تومور سرطانی حاال گفتم من:بهار   

میشه خوب انشاهلل نترس   

زد پوزخندی بعدش و   

کردم نگاهش   

 

 بشی ناراحت نمیخوام که بزنم بهت حرفایی میخوام بهار:یامور

 یه چون توام طرف من بخدا...پیمان از طرفداریم پایه به نزار

 لطفا...بشم تو شدن بدبخت باعث نمیشم راضی هیچوقت و دخترم

کن گوش خوب حرفام به لطفا   

 

 تختی رو رویه اشارش انگشت با و نشسته حرف بدون دیدم وقتی

میکشه خیالی های طرح مخمریش ای سرمه   

گفتن به کردم شروع آروم  

 

بازه شیطونه،دختر پیمان درسته ببین:یامور   

دادم ادامه کرد نگاهم اخم با و کرد بلند سرشو حرفم این با  

 

بود یعنی  



 ولی هستین مخالفشون ادتخانو و خودت که بوده کارایی اهل و 

 چجوری شده اتفاق این باعث تو عشق یعنی کرده تعغیر االن اون

 رفتار  هیچوقت و بده تعغیر رو کسی نمیتونه هیچکس درسته بگم

 پاک ذات به برگشته پیمان ولی نمیشه عوض ینفر شخصیت و

 خودش

 حذف برشو و دور اضافه آدمایه چجوری که بودم شاهد خودم من

  کرد

 

بود دختراش دوست به منظورم حرفم ینا    

 

گرفته فاصله مشروب و مهمونی از چجوری  

 رو کنه زندگی رفاه تو میتونه همسرش که امکاناتی ای همه اون 

 داره

عشق مهمتر همه از و   

بهار عاشقته اون   

 شرایط اگه البته میگه بهت رو افتاده زندگیش تو که اتفاقاتی خودش

باشه داشته  فرصتو این پیمان که بره پیش جوری .. 
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 نمیاد خوشت ازش و  نداری دوسش اگه الاقل نباش متنفر ازش

 با میدونم من که نشکنه دلش زیاد که بده بهش رد جواب جوری

میشکنه وجودش کل هیچ که دلش منفیت جواب   

 

دادم ادامه منم بود مونده خیره من به حرف بدون بهار   

 

 حرکات و حرفا تمام از ولی نکردم تجربه عشقو حاال تا من:ریامو

 ندارم پیمان با نسبتی هیچ میریزه،من داشتن دوست و محبت پیمان

 من از خیری نه و بودتش دیده نه که دختری حامی شد اون ولی

بود دیده  

بوده من از مزدی منتظر کاراش خاطر به نه و   

 محبتم و حامی محتاج تردخ یه منکه اینو خوبه خیلی پیمان بهار

 فهمیدم

 گیر ای دیگه کسه پیش دلت اگه توهم حاال میپرستت وار دیونه اون

کن فکر بهش نیست   

 



 زیر به سری و سرخ های گونه با بعدش ولی کرد مکث کمی بهار

گفت  من من با   

 

نیستم نی متنفر پیمان از منظورم م ازش من من:بهار ... 

کرد بلند سرشو   

 اون من نظر تویه ندارم بهش خاصی حس حس گمب چجوری:بهار

باره و بند بی چرون چشم هوسباز مرد یه   

 گرفته فاصله گذشتش کارایه از و شده عوض میگی تو که حاال

 این محاله خانوادم ولی کنم فکر بهش کنم قبول بتونم من شاید

بشن... و ارتباط این به راضی و بفهمن رو موضوع   

بهار طرف کشیدم خودمو یکم خوشحالی با   

 قبول خانوادت یعنی هستی راضی خودت تو یعنی یعنی:یامور

؟؟...کنن  

حرفم وسط پرید   

 و میکرد اخم وقتی بودم دیده ازش مدت این که عادتی طبق دستاشو

 و زد گره هم به سینش مقابل میداد انجام حرکتو این بود مخالف

گفت مغرورانه و گرفت باال سرشو  

نه که معلومه:بهار ... 
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گفتم آویزون لبایه با   

حرفت؟؟ اون چی یعنی پس:یامور   

 زنهایی و دخترا زندگیش تو قبال که آدمی یه به نمیتونم من:بهار

 میدی اطمینان بهم چجوری واقعا کنم اعتماد داشته وجود زیادی

واقعیه؟؟ و نیست زودگذر من به پیمان عشق  

 

 بهتر تا بده فرصت یه بهش خب توهم... مطمعنم من:یامور

 برگشت راه همیشه هستن منطقی آدم که خانوادت بعدشم بشناسیش

هست خطاکار ادمایه برایه  

 

 گرفتم اندازه شصتم انگشت با اشارمو انگشت نوک و ورچیدم لب

گفتم و دادم نشونش و   

نمیاد خوشت پیمان از اینقدرم تو یعنی:یامور   

شد کباب منکه دله زد بهت دیشب پیمان که حرفایی اون با ... 

 



ای دیگه طرف چرخوند صورتشو و داد تابی چشماش به بهار   

رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از  

 

 میزنی حرف باهاش فردا گفتم و بوسیدم گونشو و شده نزدیک بهش

بشه شاد یکم هم بیچاره اون دل بزار   

 

 بود رشس کنار سرم چون که کنه نگاه صورتم به خواست بهار

گفت اعتراض با ببینه صورتمو کامل نتونست   

 بهش کردم قبول کی من میدوزیا و میبری خوب عهههه:بهار

بدم فرصت   

 خانومو ناز باید سالگی50 تا بیچاره اون باشه که تو به:یامور

 دلش مراد به  داداشمو خان باید دامادم خواهر من ضمن در بکشه

نه یا مبرسون بازه لج و مغرور دختر یه که ... 

گفت قهقه با بهار   

پوووف تلخ گوشت اون اونم داداش خان:بهار   

 تلخ گوشت میگه بهش بهار بدونه اگه پیمان خندیدم حرفش به منم

 خخخخ

 

 [16.08.19 21:15] 



172 

 

 

 

 

 سوار وقتی از خونه میگشتم بر داشتم و بودم پیمان ماشین سوار

 چیگفت چیشد؟بهار هک میپرسید سوال ازم هم سر پشت بند یه شدم

 من که دیگه سوال کلی و نه یا میشم داماد گفتی؟؟باالخره چی تو

 کرده قهر مثال االنم میخورد حرص اون و میزاشتمشون بیجواب

 و میکشید پووف یا میکرد ناله و آه هی ولی نمیپرسید سوالی و بود

 بابت شهرداری به هم یا و فرمون رو میکوبید دستش با کالفه یا

میداد فحش ترافیک و خیابونا وضعیت و ها چوله چاله   

 به فردا پس کرد قبول بهار باالخره کشی منت و التماس هزار با

 ولی من پیش میومد مثال البته بزنه حرف باهاش بده اجازه پیمان

نبودم بیش ای بهونه و رابط من وسط این   

ربها و خانوم تهمینه و بودم من خوردم اونا خونه تو هم رو شام  

 که بزرگترشم برادر و معموریت بودن رفته برادرش و پدرش 

 و پسر عروسی بعد روز ها سخته اوناهم شغل بود خودش خونه

 ناراضی که خانوم تهمینه معموریت رفتن امیرحسین برادرشون

 با بهار هربار که پرسید وضعیتم و خانواده از یکمی نمیرسید بنظر



 گفت بهش خانوم تهمینه  سر آخر ولی میداد بهش جوابی زرنگی

  که

 جان یامور از نپرسیدم سوال تو از من آش هر نخوده:خانوم تهمینه

بده جواب خودش بزار میپرسم  ... 

 

کردم نگاه طرفش به پیمان صدایه با  

 

کردی؟؟ مرگم دق دیگه بگو چیشد:پیمان  

 

 آیا...پرسید و نیاورد طاقت بازم باالخره خندیدم ریز نامحسوس

نخیر که نادرستیست؟؟معلومه کار یمانپ کردن اذیت  

داره ای دیگه مزه آدما اینجور کردن اذیت   

کردم ناراحت قیافمو  

 بهار جواب ولی کردم تالشمو همه من  نشوها ناراحت پیمان:یامور

بزنه حرف باهاش بره فردا پس قراره که داره خواستگار یه منفیه   

 پشت و ترمز رو زد خیابون وسط بلند چییی؟؟ یه گفتن با پیمان

 دوتایی که کرد برخورد محکم ماشینش به ماشینی کنم فکر بندش

جلو شدیم پرت ... 
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 برخورد این ولی شیشه به کرد برخورد سرم بودم نبسته کمربند

 سریع شیشه به برخوردم قبل پیمان چون نبود دردآور و شدید خیلی

مقابلم گرفت دستشو یه   

رسید گوشم به شیشه با ونا سر برخورد صدایه ولی   

کردم نگاه بهش و کرده بلند سرمو   

میکرد ناله و فرمون رو بود گذاشته سرشو   

کردم صداش جیغ جیغ و بلند صدایه با و نشستم جام تو   

پیمان،پیماان:یامور   

 



 به توجه بدون میومد خون پیشونیش  گوشه از کرد بلند که سرشو

 ماشین پشت شیشه از چرخیدم پایین رفت و شد پیاده ماشین از من

کردم نگاه بهش  

بودیم کرده تصادف باهاش که ماشینی صاحب سراغ بود رفته   

شدم پیاده ماشین از و گفتم خدایی یا شده آویز گل مرده با که دیدم   

 لنگ بهش فحش با و مصرانه پیمان و بود هیکلیتر پیمان  از مرده

میکرد پرت لقد و   

  

زدم داد و سمتشون رفتم   

شو بیخیال خدا رو تو پیمان پیمان:یامور   

میزد مشت پیمان به و میداد فحش هم مرده   

 اینکه با شد همزمان که  زدم حرف فریاد با دوباره و نزدیکتر رفتم

 و خودش ماشین کاپوت رو کوبوند و کرد بلند  پیمانو یدفعه مرده

پیمان صورت رو بیاد فرود تا هوا رو رفت مشتش   

  گفتم

توه با قرارش بهار بیجنبه بابا کردم شوخی:یامور  

 

باصورتش مشت برخورد با شد همزمان پیمان ؟؟گفتن هااان که   
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بودیم نشسته خیابون کنار جدول رویه   

 به دستم تویه کاغذی دستمال ای شده مچاله حجم برخورد هربار با

میگفت ریزی آخ پیمان زخمیه لب و پیشونی   

 

گفتم اشکی چشمایه با   

 

 مرده اون با نمیدی؟؟چرا گوش آدم حرف بقیه به چرا تو:یامور

که؟؟ بودی مقصر کردی؟؟تو دعوا  

 

پایین آوردم دستمو که نزد حرفی  

 متر چند ایی دکه از که بود پالستیکی کیسه تو که کوچیکی یخ 

گرفت مقابلم رو بود گرفته  داشت قرار اونطرفتر   

 



چپ سمت...پیشونیت رو زارب اینو:پیمان   

 

گرفتم ازش   

 رو خفیفی درد که بود اونموقع پیشونیم گوشه گذاشتم یخو وقتی

کردم احساس  

که پیمان شده کبود چشم زیر بزارم رو یخ همون خواستم  

 و شدم بلند سرش پشت منم متقابال ماشین سمت به رفت شد بلند 

رفتم دنبالش   

بود هم تو اخماش   

 

 بیفته بود ممکن اتفاقایی چه نبود ای دکه همون صاحب  اگه نمیدونم

 زیادی خسارت ماشینش که مرده اون و پیمان بین اومد که بود اون

کرد میانجیگری بود ندیده ... 

نمیشنید صدامو انگار نکرد توجهی اما زدم صداش    

 کبود و زخمی پیشونیش ولی بود شده پاک صورتش رویه خون

  شده

بود زخم لبش گوشه و  
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بشه عفونی ضد زخمت باید ببینمت وایسا توام با پیمان:یامور   

 

 دوباره ولی بست  بشه سوار اینکه بدون ولی کرد باز ماشینو دره

کرد بازش   

کرده خودشو کار ضربهه کرده قاتی مغزش کنم فکر  

 

داغونش و درب قیافه با من طرف چرخید   

پرسید و کرد ریز چشماشو   

بزنه؟؟ حرف من با میاد فردا پس گفت خودش بهار واقعا:پیمان  

کرد اشاره خودش به و سینش رو گذاشت دستشو   

پیمان؟؟؟؟ شنیدی؟؟گفت خوب:پیمان  

 

کردم پایین باال آره معنی به سرمو گیج   

کرد بلندی ای خنده که   



شده دیونه پیمان وای ای   

 رو گذاشت دستشو یه اومد در آخش که کشید فریادی خوشحالی از

رسوند پیشونیش به دیگشو دسته و چونش   

 

مقابلش گرفتم رو بود شده آب یکم  که یخی سمتش رفتم سریع   

خوبم نمیخواد:پیمان   

بود سرد یکم هوا  ولی بود عید نزدیکایه    

 صندلی انداخت و آورد در  رو بود کرده تنش که کاپشنی پیمان

ماشینش عقب  

 من حرف متوجه االن یعنی باریدمی روش و سر از خوشحالی

 ...شد

 

بدم بستنی هویج آب بهت میخوام مادمازل بریم بیا:پیمان   

کردم نگاهش گرد چشمایه با   

خونه بریم باید!!!11ساعت هواااا؟؟ این تو:یامور !! 

رل پشت نشست   

تابستونه منکه هوا؟؟برایه کدوم:پیمان   

 

اومد در حرکت به ماشین که شدم سوار رفتم تند منم ... 
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 بهت بهار انشاهلل خواستگاری بعد وقته دیر خونه بریم پیمان:یامور

 و سر برایه...میدی هممون به شیرینیشو اونوقت میده مثبت جواب

خوبه؟؟ حالت ؟؟االن بیمارستان بریم صورتت  

خوبه حالم نیست چیزیم نباش نگران:پیمان   

بودم شرمنده و اراحتن خیلی مسخرم شوخی بخاطر  

 

 

خونه میرسیم دیر که داشتم اینو استرس همش چرا نمیدونم ... 

چشم به هم  شیرینی بعدن بخوریم یچیزی حاال بریم:پیمان   

مثبته بهار جواب بنظرت یاموری ببینم   

نمیخوردپرسید زیلیش زخمی قیافه به که شادی لحن با اینو   

 انقدر امیدوارم... دیگه گهمی بهت خودش حتما وهللا نمیدونم:یامور

 میکردی گذشته  تو که کارایی دنبال که باشی داشته دوست بهارو



 نظر در خیانت برایه خوبی تنبیه و نظر بهار چون جان پیمان نری

 ...نداره

 

 فکرم  ای دیگه دختر به بهار بجز من یاموری راحت خیالت:پیمان

 من...جوری این کارایه و کاری کثافت دنبال برم برسه چه نمیکنم

دنیا بابایه گور باشم داشته بهارو فقط   

 گوشه از فهمید که شد دمق قیافم و گرفت دلم یکم حرفش این با

کرد نگاه بهم چشمش   

سیتا،آرمیتا،پارمیدا دنیا،گوربابایه بابایه گور:پیمان ... 

 

 دختراش دوست از یکی دنیا از منظور بگه بهم میخواست مثال

محبت با پیمان ای...ممهم براش من و بوده   

 

 خواب تو کنه خیانت بهش نامزدش اگه گفت بهم قبال بهار:یامور

 قضیه تا شهر نقطه چند میزاره میبره انگشتاشو و میکنه خفش

بقیه برایه بشه عبرت درس و برسه نظر به وحشتناک   

 و کرد نگاه من به ترسیده چشمایه با میکرد رانندگی که همونطور

گفت و ادد قورت دهنشو آب   

 انگشتامو من نترس بیاد گیرم خشنی زن عجب اوووف:پیمان

یاموری دارم دوست ... 
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 به رو بستنی و هویج اب به دعوتش پیمان من اصرار به باالخره

 وقتی بودم کشیده دراز خودم تخت رویه من االن و کرد موکول بعد

 بره قراره فهمید که شبدی از سرخوشتر پیمان عمارت رسیدیم

خندید و گفت خاتون راحله و  مشدی و من با بهار خواستگاری  

  و کردیم تصادف من حماقت بخاطر که میکشیدم خجالت خیلی

 من واقعا...خورد کتک و انداخت راه دعوا و شد عصبانی پیمان

سازم دردسر   

 دلم چقدر من و نمیبرد خوابش عمارت نمیرفتم تا گفت بهم خاتون

 کمی از بعد همین برایه کردناش خرج مادرانه این برایه میشد رمگ

 خونه رفتن مشدی با امروز اتفاقات از مختصری تعریف و صحبت

باغشون ته   

 که اتاقش رفت زنان سوت نمیاد چشماش به خواب انگار که پیمانم

نبود دنیا این تو انگار بود باال طبقه ... 



میزدم غلت تختم رو همینجوری منم   

 دیر گفته بهش جهان گفت خاتون  ندیدمش اومدم وقتی از که هانمج

خونه میاد   

رفته؟؟ کجا یعنی  

میکنم فوضولی که چه من به خب   

 یه بیارم در سر کاراش از میکنه وادار منو قلبم ته چیزی یه ولی

رفتاراش و جهانشاه به میشه کشیده ناخودآگاه ذهنم هایی موقع   

ایه لحظه ناراحتیم ولی کنهمی رفتاری بد من با درسته   

 کمرم تا که تیرم ای قهوه و بلند موهایه نشستم تخت رو کالفه

دادم ماساژ انگشتام سر با سرمو کف و زدم چنگ رو میرسید   

 رونم وسطایه تا که بودم پوشیده آستین بدون گشاد سفید تیشرت

بود کشیده زحمتشو پیمان  که راهم راه قرمز شلوار با میرسید .. 

 رو سفیدم بزرگ شال لباس کوچیک کمد تویه از و شدم ندبل

پوشوند موهامو و بازوهام که سرم رو انداختمش جوری برداشتم ... 
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 بخاطر عمارت سالن کردم نگاه اطراف به و شدم خارج اتاق از

 تلوزیونو برم خواستم بود روشن حدودی تا کوچیک مهتابیهایه

شد جلب باال طبقه به   توجهم چرا نمیدونم هک کنم روشن   

خوابیده پیمان یعنی   

شیطون پسره میبینه هیجدهم مثبت خوابایه حتما آره ... 

خندیدم خودم فکر به   

 بهار قول به پس بود خاموش اتاقش چراغ  رفتم باال ها پله از

خوابیده تلخ گوشت پیمان   

 اون پیمان تا چپ علی کوچه به زدم خودمو ماشین تویه خجالتم از

 گر کارم یادآوری با دوباره ولی نیاره روم به مسخرمو شوخی

 زخم یکم فردا پس تا کاش میکردم خواهی معذرت ازش باید گرفتم

بشه خوب صورتش رویه وکبودی   

 

 جهان اتاق به نگاهم که برم پایین ها پله از خواستم کشیدم پووفی

بود جهان و پیمان اتاق بین هم دیگه اتاق چندتا  شد کشیده   

 باالیه شیشه از که جوری بود ها پله روبه و راهرو ته پیمان اتاق

خاموش یا روشنه اتاقش چراغ فهمید میشد اتاقش در  



 روش گذاشتم و کردم دراز دستمو آروم جهان اتاق در سمت رفتم

 باز یکم دره که اتاقم برگرم بکشم دستمو خواستم نکردم بازش ولی

نیست اتاقش تو االن یعنی شد   

 شدم اتاقش وارد که کرد غلبه بهم کنجکاویم حس دیگه نیومده حتما

فوضولیم حس میگفتم باید البته   

 و مرتب روتختیش و نبود تختش رویه شدم  وارد و کردم باز درو

بود مونده نخورده دست   

 که جوری بود روشن یکم اتاق داخل میتابید بیرون از که نوری با

 و بزرگ اتاق تو راحت کنم برخورد چیزی به اینکه بدون میشد

برم راه شیکش  

 

 که رسید مشامم به اشنایی تلخ و سرد بویه که کشیدم عمیقی نفس

 چپش سمت گوشه تختش سمت رفتم آروم بود خوشآیند من برایه

 کشویی درب بزرگ کمد به کردم نگاه اتاقش محیط به و نشستم

به بعد رنگش سیاه ... 
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 بزرگش ایستاده آباژور به  داشت کوچیک کشوهایه که آینه میز به

 اتاقش تویه که قیمتی گرون و شیک وسایل همه...و تردمیلش به

 نقاشی بزرگ تابلو به خورد چشمم که میگذروندم نگاهم از رو بود

بود در به پشتم نزدیکتر رفتم   

 باالش تنه نیم از  تصویر که پوشی سیاه مرد قلم سیاه نقاشی طرح

 و بودن شده سپرده باد دست به که داشت بلندی موهایه مرد بود

 دستش تویه چوبه به دستشو یه و بود پوشونده صورتشو موهاش

 ایستاده اون کمک به و داده تکیه چوب اون به که انگار بود گرفته

 بود مفهمومی با نقاشی عجب پیره جوانی اوج در یعنی بود

 احساس سرم پشت رو کسی حضور که بودم نقاشی محو همونطور

گوشم دم جهانو حرصی و بم و خمار صدایه بندش پشت کردم   

 

میکنی؟؟ غلطی چه اینجا تو:جهان  

 شکمم دور دستشو یک که طرفش برگردم و بکشم جیغی خواستم

 نمیدونم بکشم جیغ نتونم تا دهنم رویه گذاشت دیگشم دسته و پیچید

بود سرخورد بازوهام و سر رویه از شالم کی   



 ولی بشم خالص دستش از تا دادم تکون طرفین به سرمو کردم تقال

 خورد بینیم به که بویی و صداش لحن از گرفت محکمتر منو اون

خورده مشروب  فهمیدم  

 

 نداشت تمومی من  حماقتهایه و اتفاقا انگار امشب بود شبی عجب

 تاوان زود چه میکردم خفگی احساس و میزد دهنم تو قلبم ترسم از

دادم پس رو بودم من باعثش که اومد پیمان سر که ییبال  

 بود بادکنکی مثل انگار هام شش میکشیدم نفس تند تند وحشت از

 هرآن داشت امکان و بودن کرده بادش ظرفیتش اندازه از بیش که

 بترکه

    

نکن جیغ جیغ فقط باش آروم میکنم ولت:جهان ... 
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کنه رها منو تا وایستادم بیحرکتو بیصدا مجبورا  



دارم من شانسه اینم آخه میلرزیدم ترسم از   

 طرفش چرخیدم و گرفتم فاصله ازش قدم یک شد شل دستاش وقتی

دیوار به خوردم که بگیرم فاصله بیشتر خواستم   

 بودن خون کاسه انگار که خمارش چشمایه با کردم نگاه جهان به

 پیراهن و مشکی شلوار و کت واقعم بیشتر  مثل میکرد نگاه من به

بود باز سینش زیر تا پیراهنش دکمه که بود کرده تنش سفید   

گفت خمار و شاکی لحن با   

میکنی؟؟ غلطی چه اینجا گفتم:جهان  

پرسید دوباره داد تکونش نامتعادل و باال آورد دستشو   

میکنی؟؟ چیکار مننن اتاق تو اینجا:جهان  

 

 که داره چی زهرماری اون مگه یدمیبار مستی حرکاتش تمام از

بشه مست تا میخوره انقدر   

گفتم کنم گریه بود مونده کم و میلرزید لبام که همونطور   

 همیجوری...نداشتم وسایلت با کاری من جهاننن،بخدا بخدا:یامور

همینجوری  اومدم ... 

ماسید دهنم تو حرف بهم شدنش نزدیک با   

 من به که وایستاد جوری و ردیوا رو طرفم دو گذاشت دستاشو دوتا

  چسبید



کرد صورتم تو کنکاشی خمارش نگاه با   

 صدا  کوچیک اسم به منو که داده جرعتو این بهت کی:جهان

  بزنی؟؟

 هق هق به که زد فریادی و دیوار رو سرم کنار کوبوند دستشو

  افتادم

هاااااان:جهان ... 

بودم آورده کم اکسیژن  

دادم هلش عقب به و نشسی رو گذاشتم لرزونمو دستایه ... 
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 بخاطر قبلش ولی رفت عقب عقب نداشت تعادل و بود مست چون

 قسمتی همون درست   پیشونیم بود اومده جلو ای یدفعه سرش اینکه

 اومد در آخم که کرد برخورد چونش به بود شده کوفته و کبود که



 به وردبرخ با االن ولی نداشت زیادی درد پیشونیم عادی حالت در

پیچید سرم تو بدی درد جهان محکم و دار زاویه چونه  

 زندگی چه این دادم تکیه دیوار به بیشتر و پیشونیم به گرفتم دستمو

 زندگیم وضعیت بخاطر هم و سرم تو درد بخاطر هم دارم من

میباریدن هم سر پشت اشکام   

بودن کرده داغ دستام کف  

 عین و من به پشتش کنهمی چیکار جهان ببینم تا کردم بلند سرمو

برمیداشت قدم تختش سمت به داشت داره سرگیجه که کسی   

 میداد گیر یچیزی به میکرد مست روزبه وقتی اینجوریه چرا این

میخواستم خدا از مرگمو میداد گیر من به وقتی و نبود کن ول ... 

میکند تنش از لباساشو داشت بود من به پشتش که همونطور   

 تا دوسه که سفیدشو پیراهن بعد تخت رو کوبوند آورد در کتشو اول

 شلوارش تویه که پاینشو و کرد باز رو بود بسته هاش دکمه از

 نکرده باز  آستینشو های دکمه اینکه بخاطر  کشید محکم بود کرده

کرد گیر مچش تو پیراهن بود   

 با حاال تخت پایین انداخت کرد مچاله و آورد در اونم باالخره ولی

لخت هتن باال   

بود وایستاده من به پشت و    

 یاد میکردم خفگی احساس بودم وایستاده دیوار کنار واج  هاج

افتادم میاورد سرم میکرد مست وقتی روزبه که بالهایی ... 



به چشمام  
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بود افتاده سوزش به چشمام .... 

 اومد در حدقه از هیچ که گرد چشمام کمربندش به رفت که دستش 

 هایه تفاوت یه با میشد تکرار داشت اتفاقا اون و روزها اون

 ...کوچیک

 اشک ترسیده و کردم گره هم به دستامو کرد باز که کمربندش

بود شده پیچیده دورم پیچکی مثل بیکسی و بدبختی احساس ریختم   

 چه نمیدونم میدید اینجا منو هرکی چون کنم فریادی و داد نمیدونستم

نبودم جدیدم دردسر دنبال میکرد اجبمر فکرایی   

 کنم خودم متوجه رو مست جهان تا کنم حضور اعالم شدم مجبور

نیاره در شلوارشم دیگه که ... 

 

میرم من:یامور ... 



 این و  چرخید طرفم به باشه شده من متوجه که انگار حرفم این با

 بازوهایه و شکم و سینه به اشک حجم اون با من بیجنبه چشمایه

افتاد النیشعض   

 دنیا این تو که انگار آهسته و  آورد در پاهاش کمک به کفشاشو

 من و گرفت برهنم بازوهایه از  طرفم اومد نمیشناسه منو و نیست

شدم وضعیتم متوجه تازه   

 یه با که بودم فهمیده االن من و بود افتاده شالم کردم نگاه زمین به

وایستادم جهان مقابل لخت سری و تیشرت  

 

کشیدم عقب ودموخ   

اتاقت تو اومدم کردم غلط اصال...کن ولم روخدا تو کن ولم:یامور   

 

میکوبید سینم به خودشو سرعت با قلبم   

 کشید منو راحتی به نبود هیچی جهان زور مقابل در من زور

تخت طرف   

 به کردم شروع بلند صدایه با که کردم خطر احساس واقعا دیگه

زدن فریاد و کردن تقال   

پیمااااان.... کن ولم داری چیکارم عوضی کن ولم:اموری   

نشدم منظورش متوجه که زد پوزخندی  

 



 

 

183 

 

 

 

 

 رویا عالم تو انگار جهانم نمیشنوه منو صدایه کسی که انگار ولی

  بود

 نزدیک ترسم از من و بودن کرده پیدا خودشو راه دوباره هام گریه

کنم سکته بود   

 که بشم بلند خواستم تخت رو اومد شمخود و تخت رو انداخت منو

سینش رو افتادم که کشید و گرفت بازوم از محکم   

کن ولم داری چیکارم:یامور   

 

 و تخت رو افتادم من و چرخید بود شدن بیهوش مرز تو اونکه و

 شدم له واقعی معنایه به که من رویه انداخت خودشو تقریبا اون

 به  باز نیمه و سرخ یهچشما با بود گرفته دستاش با که دستامو

چشمام به دوباره و لبام به بعدش و کرد نگاه   چشمام   



 و دادم فشار هم وبه بستم محکم چشمامو آورد تر نزدیک که سرشو

گفتم التماس با   

جهان خدا تورو خدا رو تو نه نه:یامور   

 

لبام رو لباش نشستن با شد مساوی زبونم از اسمش اومدن در ... 

حقارت همه ینا از مردم من و   

بود وایستاده بیحرکت همونطور   

داشتم تهوع حالت   

 از یکم و گردنم کنار افتاده ای یدفعه جهان سر که شد چی نمیدونم

 بود کرده قفل منو که پاهاش و دست سنگینی ولی رفت کنار روم

شد بیشتر   

نمیکرد حرکتی هیچ و بود رفته فرو گردنم تو  سرش   

 عطر بویه تنش ولی میداد الکل بویه اشنفس بود آتیش کوره بدنش

خودشو تلخ و سرد ... 
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 منو که تنی گرمایه و  افتادم گیر تنگی جایه تویه اینکه احساس با

شدم بیدار بود کرده قفل ... 

 نگاه که خوب نداشتم جایی به دیدی چون اومد آشنا نا برام محیط

  و بود سینش و بازو  رو سرم که بودم مردی بغل تویه کردم

 و بود پیچونده گردنم دور رو بود بازوش رو سرم که دستی همون

پام رو  بود انداخته پاشم و کمرم دور دستشم  اونیکی   

 محکمتر منو که شم بلند خواستم افتاد یادم  جهان و دیشب اتفاقایه تا

 گرفت

 

برده؟ خوابم کی من   

 با نداشت ای فایده که کنه رها ومن کردم تقال جهان بیهوشی از بعد

داشت رو بوفالو وزن و زور بازم ولی بود بیهوش اینکه    

 بازم بود کرده قفل پاهامو و دستا چون بخورم تکون نمیتونستم

میومد در اشکم داشت   

میشدم بدبخت میدید وضعیت این تو مارو کسی اگه  

 به نهک خدا بود صبح دمه یعنی این و بود روشن یکم اتاق فضایه

 شانس بخاطر ولی نشن بیدار عمارت افراد از یک هیچ زودیا این

نداشتم امیدی شومم سرنوشت و بدم   



 

نداشت ای فایده بازم که بیرون بیام جهانشاه بغل از کردم تقال بازم   

خداااا ای   

زدم صداش   

توام با هی...هی:یامور   

 وچیکک اسم به نداره دوست  گفت که دیشبش  حرفایه به باتوجه

میترسیدم منم کنم صداش ... 

 

ارجمند آقایه میگفتم باید االن خوب   

  پوووف

و آروم خواب تو ببینم قیافشو تا کردم بلند سرمو  
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 ترسم از  دیشبش حرفایه و کارا با ولی میرسید بنظر آزار بی و

شد کم عمرم از سال چند   

باشه نمونده سرش تو دیشب فاز شد بیدار وقتی کنه خدا  

 که البته بود کرده مردونه صورتشو و میومد صورتش به ریش ته

ندیدم ریش بدون صورتشو    

 این از خودمو باید  فقط االن نمیکنم فکر چیا به شرایط این تو منم

میدادم نجات مخمصه   

 پاش و دست زیر از پاهامو و دست خواستم و دادم تکونی خودم به

زدم هم صداش همزمان بیارم در   

 

خان جهان...خان جهان:یامور   

زدم صدا اسمشو داد با کنم تحمل نتونستم دیگه   

جهااااان:یامور   

گرفت درد  پیشونیم بازم که سینش به کوبوند محکم سرمو که  

میشدم خفه داشتم که سینش به بود چسبونده صورتمو کال   

 و زنگ یا خروس صدایه میخواست انگار بود همین قصدشم یعنی

کنه خفه رو خوابشه مزاحم که هرچیزی یا   



نبود من متوجه انگار  

 گرفتن گاز اون و شدم متوسل بهش من که بود مونده راه یک فقط

پرید جا از و کرد دور خودش از منو فریاد با که بود سینش    

 بود یجایی کاش پایین انداختم تخت از خودمو و گرفتم فاصله ازش

میشدم قایم میرفتم تا   

  جایه دستش یه وبا بود شده خیز نیم  آلواد خواب هاونک به ترس با

میکردم نگاه میداد ماساژ سینشو رو من گاز  

 

گرفتم فاصله ازش نشسته و کشیدم هینی که طرفم چرخید یدفعه   

 تخت از شده گرد چشمایه با بعدش ولی کرد نگاه بهم گنگ اولش

ترسم از که برداشت خیز طرفم به و پایی اومد  
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 و کردم صورتم سپر دستامو فقط بکنم حرکتی دیگه نتونستم

گفتم سرهم پشت تند و بستم چشمامو   

نزن کردم غلط نزن نزن:یامور   

 

 نخورد من به ای ضربه هیچ و نمیاد صدایی هیچ دیدم وقتی

 طرفم به نشسته که همونطور مقابلم دیدم که  کردم باز چشمامو

میکرد تماشا منو شده گرد چشمایه با و تهنشس بود برداشته خیز   

 

افتادم گریه به و کنم تحمل نتونستم   

شد خیره من به و تخت رو نشست و شد بلند آروم اونم  

گفت خواب از ناشی دورگیه صدایه با   

 

میاری؟ در بازی کولی چرا نزدمت منکه:جهان  

وحشی؟ دختره گرفتی گازم چرا  

ندادم بهش جوابی   

پرسید جدی و داد مالش اشدست با صورتشو  

میکنی؟ چیکار اینجا:جهان  

نیست یادش دیشبش حرفایه و اتفاقا یعنی دادم قورت دهنمو آب ... 



 غلطی چه اینجا گفتم زدی زول من به خنگا مثل چرا توام با:جهان

  میکنی؟؟

 

 با دیشبو اتفاقایه از قسمتایی و پایین انداختم سرمو ولی برخورد بهم

کردم تعریف شبرا استرس و حرص ...  

شدم مجبور نشدی بیدار ولی زدم صدات خیلی پیشم یکم:یامور ... 

  

کردم اشاره سینش به اشارم انگشت با  عوضش نگفتم بقیشو دیگه   

 

 دراز تخت رو خاصی واکنش بدون ولی بودم فریادش و داد منتظر

  کشید

نزار اتاقم تو پاتو اجازه بدون هم دیگه... برو پاشو:جهان ... 

  

رفتم در طرف به و شدم بلند حرف بی   

 به که رسید گوشم به صداش که بود نرسیده دستگیره به دستم

بود کشیده دراز تخت رو و کرده من به پشتشو چرخیدم طرفش ... 
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منه؟؟ کاره چی؟؟ پیشونیت:جهان  

 

نیست یادش دیشب از چیزی واقعا پس  

کردم زمزمه آروم  

نیست تو کار نه:یامور   

 که بکشم پایین رو دستگیره کردم قصد دوباره در طرف چرخیدم

پرسید سوال بازم   

بشم خالص زاویرا زندان این از نمیزاشت چرا این ... 

 

 کنم بلند دست زنی رو دیدی چی؟چندبار گرفتنت گارد اون:جهان

کردی اونجوری که   

 رفع تو اثیریت که کشیدم عمیقی نفس شد حبس نفسم سوالش این با

نداشت خفگیم احساس  

افتادم دورم چندان نه گذشته یاده    

عذابم و رنج از پر گذشته  



 

 به زورش که دیدم روزبه مثل نامردی ،ولی ولی...ندیدم نه:یامور

میرسید خودش از تر ضعیف ... 

 

 دیدم آخر لحظه ولی شدم خارج در از و کردم باز درو دیگه اینبار

گفت که شنیدم و میداد ماساژ سینشو که   

گرفت گازم سنجاب انگار:جهان ... 

کردم باز درو   

شدم بیخیالش بردارم شالمو رفت یادم آه ...  

 واکنشی و حرف هیچ بدون خشم آتش این میکردم باور باید یعنی

باشم؟؟ فوضولیم عواقب منتظر باید یا کرد ول منو  

 

 

 دوباره بمقل پایین دویدم ها پله از تند و کردم نگاه اطراف به 

میکوبید محکم هیجان و استرس بخاطر  

اتاقم سمت رفتم تند نبود سالن تو هیچکس خداروشکر  ... 
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 زیر رفتم کامل و کشیدم سرم تا پتورو و کشیدم دراز تختم رو

 ...پتو

 هر و بود نکرده باور رو اتاقش تو حضورم به جهان واکنش هنوز

 و کنه باز برزخیش و عصبانی قیافه با رو اتاقم رد بودم منتظر آن

برسه خدمتم به بیاد   

 به باشم تونسته کشیدم من که ترسی و استرس اون با نمیشد باورم

بخوابم جهانشاه بغل تو  راحتی همین   

 و آغوشش گرمایه آوری یاد از بلکه سرما از نه تنم موهایه

 و وایستاد سیخ بود افتاده جوش و جنب به درونم در که احساسی

دادم تکون و کرده بغل خودم پتو زیر اوییییی گفتن با من ... 

 اون تو مارو عمارت افراد دیدن و جهانشاه واکنش از ترس اگه

  نرم غیر والبته گرم آغوش اون از نمیخواست دلم نبود  وضعیت

بیام بیرون   

 االن و خوابیدم مست مرد یک بغل تو حاال تا دیشب از من یعنی

 بعدش اتفاقایه و شدن قضاوت بخاطر بیشتر که ترس اندکی بجز

نداشتم پشیمونی احساس بود   



 بود آورده سرم که بالهایی و روزبه رفتارایه بخاطر که منی اونم

میکردم رعایت مذکر جنس با فاصلمو خودم اعتقادات بخاطر و   

بود من محرم جهانشاه نه ولی   

بودم کرده داغ جهان هب کردن فکر با انگار کردم گرما احساس   

کشیدم هوففففی و کشیدم سرم از رو پتو   

 رو کوفتگی بخاطر که بزارم داغم پیشونی رو تا کردم بلند دستمو

اومد در آخم پیشونیم  

چی؟ یعنی گرما این   

عشقه تب خاتون قول به نکنه   

نه وای ... 
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 جهانشاه

 



 مونده یادم فقط نمیومد یادم دیشب زا هیچی نشستم تخت رویه کالفه

کردم روی زیاده مشروب خوردن تو برزو مهمونی تو که بود   

 رو دختره اون و شدم بیدار پیچید سینم تو که دردی با که پیشم یکم

دیدم بغلم تو   

 لختم سینه به  دوباره دستمو بود گرفته گاز سینمو وحشی دخترک

  رسوندم

کردم احساس رو  سوزشش که   

 قهوه و بلند موهایه خوردم جا خیلی وضعیت اون با اونم دیدنش با

 قرمز شلوار با آستین بدون تیشرت و بود ریخته دورش آشفته ایش

بود کرده تنش راحتی  

 

 گارد مقابلم در که بگیرم بازوش از خواستم برداشتم خیز سمتش

بزنمش میخوام کرد فکر  گرفت  

 بچه دختر یه نامرد ونا یعنی میداده آزارش روزبه گفت خودشم 

میزده کتک رو  

 زخمم رو و سینم رویه که دستی موضوع این به کردن فکر با 

نامرد...کردم مشت بودم گذاشته  

بود شده کبود پیشونیشم چرا نمیدونم ... 

بشه وارد جهانشاه شخصی حریم به نکنه جرعت تا بترسونمش باید   



 زودتر باید ودب ماجرا پراز و تصادفی که زندگیم به شدنش وارد

کنم روشن تکلیفشو   

 نیاز بهش ایران به پریسا و مادرم و پدر اومدن بخاطر فعال

 ...داشتم

 آب با دوش یه به افتادم راه اتاقم تو حموم سمت به و ایستادم راست

 این به بدنم ولی محضه خریت هوا این تو میدونستم داشتم نیاز سرد

داشت نیاز آب خنک دمایه از درجه   

 و آوردم درش حمام داخل  بود مونده تنم هنوز کتم ست کتان رشلوا

چرکا رخت سبد تو انداختم   

 رویه کوچیک قرمزی سمت به نگاهم وایستادم حمام تویه آینه مقابل

 هایه دندون جایه از ردیفی دیدم کردم نگاه که خوب شد کشیده سینم

 تهگرف گاز  گوشتمو کوچولویی سنجاب انگار واقعا مونده کوچیک

 ...باشه
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 کوچیکی حوله و بودم بسته کمرم به ای حوله اومدم در حموم از

میگرفتم ابشونو و بودم انداخته سرم موهایه رویه   

 و برداشته عسلی رو از رو گوشی نشستم روش تختم سمت به رفتم

کردم روشنش   

 تو که مداشت توکلی خانوم از پیام تا چند و بود صبح8ساعت

 پیامها زمان به بود شده آور یاد ساعتشو و امروز جلسه همشون

بود فرستاده دیشب همشونو کردم نگاه  

 کردم حرکت لباسام کمد سمت به و شده بلند و کشیدم عمیقی نفس

افتاد بود اتاقم کف زمین رویه که سفیدی پارچه به چشمم که  

 انگار  شتمدا برش و شدم خم دادم تعغیر سمتش به حرکتمو جهت

بود شال   

بزرگ سفید شال   

 رو دختره اون بویه کردم بوش و برده بینیم سمت به ناخودآگاه

  میداد

محمدی گل دلنشین و مالیم بویه   

 ریلیشو بزرگ دره و برداشتم قدم لباسام کمد سمت به همینجوری

کردم باز   

گذاشته جا شالشو  

و طرع همین و پوشش لحاظ از البته بود ای ساده دختر .. 



 قیافشون و موها به مدل جور هزار اون سال و سن هم دخترایه

 نه این ولی میکنن استفاده برند ادکلن و عطر جور هزار از و میدن

آالیش بی و ساده...  .... 

 

 که بودم مونده دست به شال لباسام به  خیره و کمد مقابل همونطور

 درو ای یدفعه میدونستم منکه اومد  در پشت از پیمان صدایه یدفعه

 پایینی قسمت  انداختم و شال سریع بیشعور مردک این میکنه باز

 ظاهر و در شدن باز با شد همزمان که بستم درشو تندی و کمد تو

در چوب چهار تو کبودش و آلود خواب قیافه شدن ... 
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 بی که تو صفا و مهمونی میری تنها تنها حاال نامرد مردک:پیمان

 باید صبح وقت این بزاری قال منو اومد دلت چطوری نبودی وفا

 ابم تو بدون جهان میگفتی که تو که کنه بارم تیکه بزنه زنگ حامد

بودی؟ کجا حاال نمیخوره ... 



 صبحیش دم نشسته صورت و آشفته موهایه شده شکلی این چرا این

و بود شده زیلی زخم و کبودی  صورتش کنار به    

تختم یهرو نشست  

جهانشاه دیگه بزن حرف د:پیمان   

میزد صدام جهانشاه ناراحت یا میشد عصبانی دستم از وقت هر   

پرسیدم و شدم نزدیک بهش نگران و متعجب چشمایه با    

ایه؟؟ قیافه ریخت چه این:جهان  

داد جواب عادی   

یار ره در نشانیست:پیمان   

یاره؟؟ برادرایه کاره:جهان   

گفت و گزید لبشو پیمان   

 دیده ضربه یامورم پیشونی بود کوچیک تصادف یه بابا نه:پیمان

نبودم خودم حال تو یکم دیشب بزنم سر بهش باید   

رفتین؟ خوبه؟؟دکتر حالت االن گفتم و کشیدم  پوووفی:جهان  

تخت خیالت داداش خوبه حالم نه:پیمان   

عالییی گفت و داد نشون شصتشو  انگشت بعددوتا  

 بود شده قرمز که جایی همون و سینم به شده یزر چشمایه با بعد

گفت و کرد نگاه   

شده؟؟ چی سینت اونجایه چیه؟ اون عه:پیمان  



گفتم و شده قرمز قسمت رویه رویه گذاشتم دستمو سریع  

 حال تو کردم روی زیاده مشروب خوردن تو دیشب نمیدونم:جهان

نمیاد یادم نبودم خودم   

گفت و زد چشمکی پیمان   

 بوده هاتا و وحشیا اون از بوده هرکی هههههه؟؟؟طرفار:پیمان

  داداش

 

انداختم بهش  باری تاسف نگاه   

بزمجه شو خفه:جهان  

 

رفتم آینه میز سمت به  

شنیدم خندشو صدایه و  

شده؟؟ خراب اون تو رفتی من بدون چرا میگم جهان: پیمان  

 دوما زدی حرفی همچین حامد به کردی غلط تو که اوال:جهان

 بیرون اتاقم از گمشو زودی نمیاد خوشم بازی پرو از که میدونی

برو مهمونیارو اونجوری گرفتی اجازتو وقت هر سوما   

 

؟ بگیرم اجازه باید کی اجازه؟؟از:پیمان  

 



 کار به درست هنوز مغزش هایه مهره و پیچ صبحه اوله واقعا نه

 نیفتاده

 

یارررر:جهان ... 

 رو کوبوند دستشو کف برعکس ولی میشه ناراحت حاال گفتم

گفت و پیشونیش   

بزارم کنار عادتامو این باید من به لعنت بود رفته یادم آخ آخ:پیمان  

گفت و انداخت بودم وایستاده آینه میز جلویه منکه به چپی نگاه   

میشم عیالوار دارم دیکه من بعضیا برعکس اره:پبمان  

 به نشوگرفت زن پز داشت االن مثال پیمان این بود مارمولکی عجب

شد عیالوار زودم چه میداد من  

 

 که بازیتم بیشعور این لطفا شدن متاهل شروف در آقایه هی:جهان

 به حواست یکمم کن ترک میشی هم رو اتاقی وارد زدن در بدون

ندادی کشتن به رو بقیه و خودت تا باشه اطرافت  

 

 از زنان سوت و انداخت باال ای شونه من دادن حرص برایه پیمان

شد خارج اتاق   

رو پر بچه  
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 اون و مشدی و خاتون پیمان من بودیم نشسته صبحانه میز سر

 ... دختره

 بود انداخته سرشو و بود نشسته روبروم شده قرمز هایه لپ با که

  پایین

 یا رویاست نمیدونم که میفته یادم دیشب از کم خیلی یچیزایی

من توسط دختر این بوسیدن مثل واقعیت  

 

کردم نگاه بهش پیمان دایهص با  ... 

 

 کنیم تصادف شد باعث کوچیک سنجاب یه دیشب خاتون آره:پیمان

شد بال رفع خداروشکر نباش نگران ولی   

 



 میتونه یعنی انداخت پیمان به نگاهی خصمانه دختره حرفش این با

 بود کجا سنجاب وگرنه باشه دختره این سنجاب از پیمان منظور

شهر وسط  .. 

 

شهر؟؟ وسط بود کجا سنجاب پسر میگی چی:مشدی  

میگم؟؟ دروغ من یعنی جون مشدی:پیمان  

استغفرهللا:مشدی  

وااا عه: خاتون   

بود گفتن پرت و چرت استاد پیمان این   

 

مادر؟؟ خوبه حالت توکه دخترم جان یامور:خاتون  

 نگاهی اول شدش قرمز هایه لپ اون با و آورد باال سرشو دختره

 و کرد نگاه خاتون به و دزدید نگاهشو سریع ولی انداخت من به

گفت اروم   

خوبه حالم من بخدا پرسیدین بار چند جون خاتون آره:یامور   

 

پروند نمک که بود پیمان وسط این باز   

 



 هم مارو حال تا نکردی دخترم مارو شکر کرمتو خدا هی:پیمان

کشید نمایشی آه بعد بپرسن هی  

پرسیدم حالتو منکه پسرم بابا ای:خاتون  

 

پرسیدم منم:مشدی   

 

 من به شیطون چشمایه با بعد و کرد نگاه بهشون نوبت به پیمان

انداخت نگاهی   

برده سینشو یطرفه کوسه دیشب بپرسین جهانم حال:پیمان   

 

 که کبودش پیشونی به خورد کردم پرت سمتش به و برداشتم قندی

روش گذاشت ودستشو اومد در آخش  
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بزمجه شو ساکت:جهان  



 

گفت لوحانه ساده و انداخت من به نگران نگاهی خاتون    

 

؟؟ نشده که مادر؟؟چیزیت بود کجا کوسه بده مرگم خدا:خاتون  

 

 که بود شده موضوع متوجه احتماال ولی نزد حرفی هم مشدی

داد تکون تاسف به سری   

 شد بلند حرفی بدون بود شده قرمزتر که صورتی با هم دختره

کرد ترک رو وآشپزخونه   

یا؟؟؟ کشیده خجالت یعنی  

 

بزمجه پیمان کنه لعنتت خدا   

 دهنشو آب چون اومد دستش کار حساب که انداختم پیمان به نگاهی

گفت و  داد قورت  

بود کجا کوسه کردم شوخی خاتون نه:پیمان   

کرد ترک رو آشپزخونه اونم شرکت میره زودتر اینکه گفتن با  و   

میرسم حسابش به موقعش به و بعدن   

شدم بلند میز سر از خاتون به ممنونی گفتن با منم  



 کشیده دختره اتاق سمت به نگاهم چرا نمیدونم رسیدم که سالن به

  شد

میکنم فکر اون به چرا من پوووف   

 داره فرق دیدم االن تا که دخترایی همیه با که اینه بخاطر شاید

میکرد فرقم درواقع   

داره من به ربطی چه اصال کنه فرق خب   

 یه به انگار میکردم کالفکی احساس که بود چی بخاطر نمیدونم

نمیرسید ذهنم به حلی راه که بودم برخورده پیچیده ریاضی مسله   

 و پدر اومدن و شرکت به مربوط مسائل رو تمرکزم باید فعال

باشه اینجا به مادرم   

خانیه زبل خودش که پیمانم   

 وایستادم ماشینم مقابل حیاط تویه همینجوری دیدم ماومد که خودم به

برگشتم عقب به ماشینی بوق صدایه با   

 اون بعد چون بردارم راهش سر از ماشینو میزد بوق که بود پیمان

 راهش سد و بودم کرده پارک همینجوری ماشینمو خونه بودم اومده

 بودم
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 نگاه من به رسیدهت ماشین تویه از که کردم نگاهش سینه به دست

شد شل نیشش ولی کرد  

  

 پیاده زود و کنار کشیدم خودمو ماشین وایسته کردم اشاره دستم با

  شدم

زدم شیشه به نشد باز که کشیدم دستگیرشو رفتم ماشینش سمت به   

 محکم درو و شدم سوار تند که زد رو مرکزی قفل مکث با که

  کوبیدم

گفت و بیدچس خودش سمت در به ترسیده پیمان که   

بود شوخی بخدا جهان کردم غلط:پیمان   

 

گفتم و شدم خیره جلو به عادی   

 وقتش به و بعد واسه بمونه حرفت اون جواب...کن حرکت:جهان

  بزمجه

 

کرد حرکت آروم و کشید ای آسوده نفس   



خورد زنگ گوشیش شدیم که اصلی خیابون وارد  

گفت لعنتی لب زیر مخاطب دیدن با   

شده چی:جهان   

پتیاره زنیکه نیست کن ول ست کنه ناهید این هیچی:پیمان  

میگه چی:جهان   

کنم ازدواج باهاش باید و عاشقمه میگه اضافه غلط:پیمان   

 

پوووف:جهان   

 ولی خوبه خیلی خدایی شوهرشم داره بچه دوتا خراب زنیکه:پیمان

نیست کن ول دیده حامد قبلی مهمونی تو منو وقتی از   

 

گفت سریع که نداختما بهش چپی نگاه   

 کرده االن تا کاری کثافت هر میدونی خودت داداش جون:پیمان

 از تا کنم عوض سیمکارتمو کال باید نیستم دیگه موردشو این باشم

بشم خالص دورم کرکسایه و مشه پشه شر   

 

 میزنن حرف ازش که عشقی یعنی بود شده عوض پیمان واقعا نه

یاموره اسمش شد هکشید دختره به ذهنم دوباره اینه   

بود؟؟ چی معنیش  



 بارون 

بود کرده باریدن به شروع نم نم االن که بارونی مثل  
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 یامور

 

 تو بلکه جهان، عمارت و سالن تو نه اما بودم نشسته مبل رویه

اینا بهار شیک و بزرگ خونه  

 که یشپ نیم و هفته یک از بهار خواستگاری بودیم اومده ما بله

 یا زد حرفی چه پیمان نمیدونم  شد شروع پیمان و بهار قرار

گذاشت بهار رو خودشو تاثیر که کرد چیکار   

 بی  پیمان به همچین اونم فهمیدم میزد بهم بهار که حرفایی مابین

 و رفتار با حدودی تا که داشته شکایی و ترسها ولی نبوده میل

 کنن قبول خانوادشم اگه که گفت خودش بود شده رفع پیمان قولهایه

 نمیکنه قبول و داره نیاز پیمان با آشنایی برایه بیشتری زمان به

بیفته اتفاق سریع چیز همه  

  



 عالمی تو و نیست دنیا این تو که بود این مثل شمشادم شاخ پیمانه

رنگه قرمز بزرگ و کوچیک قلبهایه از پر که میکنه  سیر   

 بدل و رد جهانشاه و اون بین ما حضور در که حرفایی به توجه با

 و نبود راضی مدتش این کردن کار طرز از جهان فهمیدم میشد

 پیمان پایه و دست استراحت زمان این و  بود داده مرخصی بهش

بود کرده باز بهار برایه  کردنش دلبری بیشتر برای رو ... 

  فرصت پیمان به که کرد رو کار ترین عاقالنه بهار منکه بنظر

داشت لیاقتشو پیمان چون داد رو سالم ندگیز دوباره  

 

 خیلی شبش این مخصوص شلوار و کت خرید و انتخاب برایه 

 لباس طرز تو که امیرحسین عروسی شب برعکس داشت ذوق

 خوش شلوار و  کت این ولی بود کرده تقلید جهان از پوشیدنش

 تنش برازنده واقعا  که بود کرده انتخاب خودش رو شیک و دوخت

 ...بود

 

 خندید و کرد شوخی کلی ایناهم بهار خونه به رسیدن تا مسیر تویه

 دست شیرینی خرید من انتخاب به رو گل دسته خندوند مارو هم و

 تقدیم بهار به خودم میخوام میگفت خودش دسته گل دسته و بود من

 جا پیمان که نیومد پیشوازمون به بهار ما ورود زمان ولی کنم

پرسید من از دلیلشو وقتی  و خورد   



 خیالش انگار اونم رسمشونه شاید گفتم و انداختم باال ای شونه 

کشید ای آسوده نفس باشه شده راحت ... 

 

 قول به ساز دست یه ها کرم لطف به هم صورتش رو کبودی از

بود نمونده بیش ای  هاله طال دست خاتون پیمان،   

 رفته کامل کرم همون لطف به هم من پیشونی رو کبودی البته

 ...بود
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 میون به  خوابیدنمون هم بغل شب اون از حرفی دیگه هم جهان

 دالیل به بنا و من تحلیل و تجزیه و برداشت به بنا البته و نیاورد

 شده نرمتر من با رفتارش اندک بسیار بسیار حدودی تا نامعلوم

 ...بود

 هم کنار اتفاقی وقتی یا و مش میدید وقتی چرا نمیدونم من ولی

 که انگار و میرفت باال خود به خود قلبم ضربان میگرفتیم قرار

 احساس حدی به یا و بیرون بزنه دهنم از قلبم بود قرار موقع همون



 میشدم ازش گرفتن فاصله به مجبور که میکردم کالفگی و گرما

 من از گذشته برعکس البته و نمیداد نشون خاصی واکنش اون ولی

نمیگرفت هم صلهفا ... 

 بنظر جذاب و خاص برام مردونش ژستایه و حرکات چرا نمیدونم

  میرسید

 به من مثل کاری و بیکس دختر که البته و بود قوی حامی یه اون

 بیش خیالی این ولی داشت نیاز جهان مثل ای پرجذبه و محکم مرد

 هربار ناخودآگاه نمیشد نکنم فکر بهش میکردم سعی هرچقدر نبود

 به میکشوند منو بزور ذهنم میاوردن اسمشو پیمان یا خاتون هک

یخ کوه این سمت   

باشه دار خانواده و باسواد که بود جفت دختری  با جهان سرنوشت  

 داشت نخواهد رسمی خواستگاری مجلس که من مثل دختری نه 

 تو که مادری نه و بزنه حرفی مجلسم تو که دارم پدری نه چون

کنه ماییمراهن مواقع اینجور   

 مطلع من زندگی هایه نشیب و فراز از جهان خانواده وقتی نمیدونم

 صوریه که هرچند ازدواج این باشه میتونه چی واکنششون بشن

نمیدونن که اونا ولی  

 

 قلبم رو داغ سرب انگار میرسید فکر به مسائل این که هربار

میشد ریخته   



 بسیار ارجمند هخانواد برایه میتونه که بزرگ امتیاز یک از من

بودم محروم باشه اولویت در و مهم  

بود* خانواده*امتیاز، اون و  ... 
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 مراسم تو واقعی مادر و پدر مثل هم مهربون خاتون و مشدی

 خودشون واقعی پسر برایه واقعا انگار داشتن حضور خواستگاری

 میشد خوب درچق بود بارون ستاره چشماشون خواستگاری اومدن

 تنهایی احساس هیچکس دیگه اونوقت بود آدمایی همچین پراز دنیا

 سیمینی و روزبه من دنیایه ولی خوشی از میشد پر دنیا نمیکرد

میشدن محسوب زندگیم سیاه بلکه خاکستری نه بخش که داشت  

  

 و بود نشسته بیتا و خانوم تهمینه کنار که انداختم خاتون به نگاهی

 هاش شونه رو سرش از مشکی چادر میزدن فحر داشتن ریز



 سنجاق وسیله به حجابی بصورت کوبش طال روسری  و بود افتاده

بود گرفته قاب مادربزرگونشو صورت نگینی   

 

 پدر با و بودن نشسته هم کنار دونفره مبل رویه جهانشاه و مشدی

میزدن حرف برادراش و بهار   

 نگاهی بود نشسته تکی  مبل رو پیمان که خودم راست سمت به

 انداختم

میشد آب قیفی بستنی مثل پیمان میکرد پیدا ادامه همینجور اگه   

 میکرد خشک کاغذی دستمال با کردشو عرق پیشونی هم سر پشت

 نبود گرمم من و بود متعادل که خونه دمایه میکشید یقش به دستی و

میرسیدن بنظر راحت هم بقیه   

 سینی کردم نگاه بطرفش و ومدما خودم به بهار بفرمایید صدایه با

بود گرفته مقابلم رو چای  

 متوجه که بود رسیده من به و بود کرده تعارف چای همه به کی

 نشدم؟

میگم پیمانو بعد میکنم سیر خیال و فکر تو بس از   

گفتم ممنونی و برداشتم رو کریستالی نلبکی و فنجون یک   

 بود لندب که همرنگشو خوشگل تونیک با کمرنگ صورتی شال

میرسید بنظر خوشتیپ و شیک خیلی که بود پوشیده  



 چهره میرسید بنظر ولی داشت هم دخترونه مات آرایش و

بود کرده قایم مصنوعیش لبخند پشت ناراحتشو ... 
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  تن گرمایه بخاطر کنم فکر که گرفت پیمانم مقابل رو چای سینی

ودب پیمان عادی غیر کردیه عرق  

 گفت و  زد پس رو سینی محترمانه و باال آورد دستشو پیمان که

 ممنون

انداخت باال ابرویی تعجب از بهار   

  

 تا گفتم یواش و اومدم بحرف ولی بودم شده رفتارش مات من و

نشنون بودن زدن حرف مشغول که بقیه   

برداری باید داره فرق چایی این پیمااااان:یامور   



 چایی فنجان تنها حول با و انداخت من به نگاهی دستپاچه پیمان

برداشت رو سینی  تو مونده باقی   

 

 البته مینداخت بهار به چشمی زیر و دزدکی نگاه گاهی فقط پیمان

 شده نگاها این متوجه بود پیمان به حواسم بیشتر اینکه بخاطر منم

  بودم

 و سنگین خیلی جمع این در حاضر پیمان این کلی طور به وگرنه

پایین بود انداخته سرشو و میکرد رفتار ینرنگ  

 

 مبلشون ست صندلی رو نشست خانومانه ها چایی تعارف بعد  بهار

اومد حرف به مشدی باالخره که کرد تماشا رو بقیه حرف بدون و  

 سر بریم بهتره نشدن آب داماد آقا تا طاهری اقایه اجازتو با خب

مطلب اصل   

 

 زیر به سر شیطون پیمان ینا و خندیدن مشدی حرف این به جمع

شد تر  

 

 سنت از پیروی به و خدا دستور به حاجی مطلب لب خب: مشدی

 بهار دخترتون اومدیم ما(   فرستادن صلوات همه که() ص)پیامبر

 مثل بگم اینم کنیم خواستگاری خان پیمان پسرمون برایه خانومو



 گذاشتم ای خونه تو قدم که دارم اطمینان و اعتماد پیمان به  چشمام

 و من نکرده خدایی نکرده خدایی وگرنه خواستاره دخترتونو که

نیستیم جوونی هیچ بدی به راضی همسرم   

خودمونه دختر مثل و داره خود جایه که خانومم بهار  

 

 اقایه به منتظر کرد خواستگاری پیمان برایه پدرا مثل مشدی

 حرف  به لبیش زیر هللا بسم با باالخره که دوختیم چشم طاهری

 اومد

 و جمع خودشو ادم ناخوداگاه که بود گونه سرهنگ و جدی لحنش

میکرد جور  

 

 

 و آشنایی و سنده شما حرف و عزیزین که شما مشدی آقا:طاهری

 که همینجوری من ولی  افتخاره باعث ما برایه شما با آمد رفت

بدم، کسی به دخترمو تنها نمیتونم  

 تحقیق با ما و داره پیمان آقا که شرایطی و گذشته به توجه با اونم 

فهمیدیم اینهارو گفتن ما به جان بهار که حرفایی و  

 

نمیدونم بدبختو پیمان ریخت منکه قلب حرفش این با ... 
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 موج توشون شرمندگی که چشمایی به که انداختم پیمان به نگاهی

طاهری آقایه سمت کرد رو بعد و انداخت من به نگاهی اول میزد   

بزنی؟ حرفی خودت نمیخوای پیمان آقا خب:طاهری   

 چند بفرما خودت خارجه ما دست از موضوع پسرم آره:مشدی

حالجی مرده   

 

بود شده خیره پیمان به خونسرد و ساکت که کردم نگاه جهان به  

 مکث ولی زدن حرف به کرد شروع لرزون صدایی با اول پیمان

 و کرد صاف گلوشو مصمم بعد ولی تانداخ جهان به نگاهی و کرد

  گفت

 

 گذشته در  اشتباهاتی چه که نمیشم این منکر طاهری آقایه:پیمان

 گذشتمو و حرفا همه من میبخشه هاشو بنده هم خدا خوده ولی داشتم

 تعریف خانوم بهار برایه رو گذشته من بر زندگی تو که اونچه و

  کردم



 

 اینقدر که من ستگاریخوا بودن اومده و بودم عروس من انگار

 وصلت این کاش ای میسوخت  پیمان برایه دلم میکشیدم استرس

بشه جور   

 

 حسابش همین برایه ست فرشته عین پاکه خیلی خانوم بهار: پیمان

 ندارم لیاقتشو درسته رسیدم خدمت رسومات طبق و جداست بقیه با

 نمیتونم من ولی ولی هست براشون من از بهتر کیسهایه درسته

بشم یخالب ... 

اومد بحرف امیرحسین اینبار که کرد سکوت   

 به سرهم پشت هی و بودن آورده گیر رینگ گوشه رو پیمان انگار

میزدن مشت صورتش و سر ... 

 

 ولی کنم بازگو االن رو موضوع این نمیخواد دلم:امیرحسین

 از مو یک اگه و عزیزه برامون خیلی که خواهرمه آینده مجبورم

 دستمون نداره امکان بانیشه و باعث که طرفی ناو بشه کم سرش

بره پایین گلوش از خوش آب بیشتر ثانیه یک و برسه بهش ... 

 

 [16.08.19 22:25] 

200 



 

 

 

 

خواهرتونه موضوع:امیرحسین  

  

دیدم پیشونیشو رگ زدن بیرون و پیمان دستایه شدن مشت   

 

اتفاق یه اون من من:پیمان ... 

بزنه حرفی نتونست   

میکرد نگاه پیمان به دلسوزانه که کردم نگاه بهار به   

 هایه قطره من و بودن انداخته زیر به سر ناراحت مشدی و خاتون

 و چهره تو تعغیری هیچ هم جهان دیدم  خاتون گونه رو اشکو

نمیشد دیده ژستس   

 

داد تکون طرفین به سری و کشید ریشش به دستی هم طاهری آقایه   

 داده لم مبل رو هیکلی بادیگاردهایه ینع هم امیرعلی و حسین امیر

بودن نشسته ساکت عروسشم و خانوم تهمینه و بودن  

 



حسین امیر آقا:پیمان  

بودم برادر  یه منم    

 از آدمو اون بشه کم من محیا،محیایه خواهرم سر از مو یه میگفتم

  باعث نتونستم بیعرضه من که بود اتفاق یه اون میکنم محو زمین

 حضور اینجا که من خانواده از هیچکدوم البته کنم پیدا بانیشو و

 اون دنبال دارم بازم من سال5 بعد نمیدونستن امروز به تا دارن

میگردم نامردا  

 

بود افتاده تپش به قلبم   

 

 کجا مادرتون کرده، فوت پدرتون شما...خانواده گفتین:امیرعلی

نیستن؟؟ جلسه این تو که دارن تشریف  

 

میپرسن سوال بیچارمون پیمان زا هم سر پشت خدا ای  

گفت و کشید پیشونیش رو دستی پیمان   

 رفت و کرد ازدواج خواهرم شدن کشته قبل و پدرم فوت بعد:پیمان

 ...چین

ویاموره جهانشاه،مشدی،خاتون من خانواده   

 دیگه مادرتون جان گفتم دلم تو که انداخت من به سوالی نگاه جمع

 سرهنگ یه اگر ندارم رو پیمان تشهام من ندین پیچ سه گیر من به



 ناظر مدرسه مدیر یک و کنن پیچ سوال منو سروان و سرگرد یه و

میکنم خیس خودمو من باشه بازجویی  
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؟؟ نیستی ارتباط در مادرت با یعنی:طاهری  

نه:پیمان   

چرا؟؟:طاهری  

 

 آب بود شده خشک گلوش انگار و بود شده قرمز چشماش که پیمان

 با که بهار البته و جمع به ای کالفه نگاه و داد قورت دهنشو

داد جواب و کرد میکرد نگاهش پر چشمایه   

 

 و کرد ازدواج قدیمیش عشق با کرد،چون ترک مارو چون:پیمان

حالش و عشق پی رفت و شد بچش دوتا بیخیال ... 



 

داد تکیه مبل پشتی به زیری به سر با ساکت پیمان   

 سکوت این نمیشد داوطلب هیچکس که شد حاضر جمع تو سکوت

بشکنه رو آور دلهره   

 دوباره پیمان من ناباوری عین در دوباره که گذشت ای دقیقه چند

اومد حرف به   

  

 بهار از خواستگاری برایه اومدم اینجا من طاهری آقایه:پیمان

 بهتون من ولی نمیدونید دخترتون الیق منو میدونم میگم بازم خانوم

 میشکنم کنم زندگی آدم عین میخوام من کنم خوشبختش میدم قول

بخوره بهش هرز و ناحق به بخواد که رو دستی ... 

 پدرم رسید ارث به پدرم از البته ندارم کم هیچی دنیا مال از من

 کم منم نیست اموالش تو حروم مال یه که بود شاهسون ایل  ساالر

 تالش اموال این ننشد حرم و شدن بیشتر برایه نکشیدم زحمت

 کردم

  یه 

 بنده رویه به همیشه توبه در کردم توبه که بوده گذشتم تو غلطایی

 به تا بهار خواستگاری برایه اومدم امید هزار با من...بازه خدا های

 کار که نیست معنی این به حرفم این نمیشینم ساکت نیارم دستش

 شما تایید مورد تا میکنم تالش جونم پایه تا بلکه نه بکنم بیجایی



 ببینین زندگیم تو سیاه نقطه یه بعد به االن از شما اگه باشم

من و بدین منفی جواب من به و بکنین رد منو درخواست   

 

کرد مشت دستاشو تا دو رسید که حرفش اینجایه به   

 شدنشو خوشبخت تا میکنم  شرکت بهار عروسی خودم ومن:پیمان

 ...ببینم
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شد حاکم جمع بر سکوت دوباره پیمان حرفایه پایان از بعد ... 

 پاسخا و پرسش این از بهار برادرایه و پدر غرض و قصد یعنی

شده پشیمون بهار یا و منفیه جوابشون چیه؟؟نکنه    

من پیشه عاشق برادر وسط این میشه چی پیمان وای ای  



 و کرده اختیار سکوت پیمان مثل اونم که انداختم بهار به نگاهی 

 وقتی از ولی زد دلشو حرف پیمان که البته بود انداخته پایین سرشو

بود نزده حرف هم کلمه یک بهار اومدیم   

 

  توجه  و بود بهار مخاطبش که شکست خاتون رو سکوت اینبار

شد جلب سمتش به منم   

 

 از مختصری و ما پسر حرفایه اینم خانوم عروس خب:خاتون

  زندگیش

 گریه و خنده داره زیاد آشتی و قهر داره زیاد بلندی تیپس زندگی

داره هم   

 موقعیت هر تو بتونن و باشه هم دل تو شوهر و زن مهر  اینه مهم

باشن هم کنار شرایطی و   

 تو آب نزاره که هست عاشقت انقدر میشناسیم ما که پیمانی نترس

 مارو پسر توهم بگیر تصمیم خودت حاال بخوره تکون دلت

مادر؟؟ بیای کنار شرایطش با میتونی و یمیخوا  

 

داد ادامه خودش سکوت به و نزد حرفی بهار   

 مگه نمیکرد پیمان  از تعریفی یه جنوب قطب جهان این چرا اصال

؟؟ براش نیست برادر مثل پیمان مگه نیست؟؟ صمیمیش دوست  



 

گفت جمع به رو خنده با مشدی   

 دهنمون و ونیمبد رضایت عالمت رو سکوت هم ما یعنی:مشدی

کنیم؟؟ شیرین رو   

موندیم متعجب و مات نفر پنج ما داد طاهری آقایه که جوابی با   

نه:طاهری  
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میدونه خودش دخترم بقیشو دیگه منفیه ما خانواده جواب:طاهری   

 

 بود کرده حفظ ژستشو همون که شد کشیده بهار سمت ماتم نگاه

 هایه شونه از اینو و میکرد گریه داشت که تفاوت این با ولی

فهمیدم لرزونش  

 

طاهری آقایه ولی:پیمان   



 

گفت محکم و باال آورد کافیه عالمت به دستشو طاهری آقایه   

 نشدی واقع قبول مورد خواستگاری اومدی جاااان پسر:طاهری

شنیدی جوابتم   

 

گفت ناراحتی و حرص با پیمان   

؟؟ چی بهار خوده نظر پس ولی:پیمان  

 

اومد بحرف هم خانوم تهمینه باالخره   

 

 خواهد بهتری هایه موقعیت اون منفیه جوابش خودشم بهار:تهمینه

نیست ازدواجشم وقت االن و داشت   

 

 شده مونده در من بنظر میکشید نفس حرص با و شده قرمز پیمان

   بود

 گفتن ما به قطعیشونو جواب اونا بزنیم که بود نمونده باقی حرفی

عنی؟ی  

  



 بودنو باهم شانس جوون دوتا این به بهتره طاهری آقایه ولی:مشدی

نمیشین پشیمون بخدا بدین   

 

ما همیه پدر جایه شما مشدی آقا:طاهری  

 و باشین نداشته ای دیگه انتظار من از ولی سر تاج و مهمونین 

 تنها یعنی دخترم ولی بازه شما رویه به همیشه من خونه در نرنجین

 بیاد پیش زندگیش تو پشیمونی و ناراحتی اگه منه نهجو دخترم

 خانم پیمان انشاهلل نرنجین ما از لطفا رفته در من جون انگار

بشن خوشبخت   

 که همونطور و شد بلند جاش از بهار طاهری اقایه حرف پایان بعد

 نگاه با پیمان و کرد ترک رو سالن بود گرفته دهنش جلویه دستشو

 خانوم بهار دل معلومه که اینجوری...شد دهکشی اون بدنبال آشفته

گیره خانمون پیمان پیش  
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میکردم فکر امشب اتفاقات به و بودم کشیده دراز تختم رو   

 برگشتیم خونه به سرخورده ماهم طاهری آقایه رد جواب از بعد

 هیچکدوممون یعنی نزد حرف هم کلمه یک مغموم پیمان راه تویه

 به و بودیم شاد هممون میرفتیم وقتی برعکس بزنیم نداشتیم رفیح

میخندیدیم شنگول و شاد پیمان های شوخی و خنده  

 

  میپرسته عاشقانه رو بهار واقعا اون میسوخت پیمان برایه دلم خیلی

 صاحب و پدر اون کرد مالمت زیاد هم رو طاهری آقایه نمیشه

بهاره اختیار   

پس؟؟ مکنی چیکار رو پیمان ولی   

رسید گوشم به آشنایی فریاد صدایه که زدم غلتی جام تو  

 به و انداختم سرم و زدم چنگ تخت کنار از رو بزرگ شال تند

برداشتم خیز اتاقم در سمت   

دیدم سالن وسط دست به مشروب شیشه پاتیل و مست رو پیمان که  

  

نخوره نجسیا این از بود نداده قول مگه این  

برداشتم قدم سمتش به فریادش با   

بهاررر،بهاررر:پیمان   

انداخت قلبم رو خراشی واقعا شرایط این تو اونم دیدنش   



خودت؟ با باز کردی چیشده؟چیکار جان پیمان،پیمان:یامور  

 زد یدفعه و انداخت من به نگاهی بود شده خون کاسه که چشمایی با

خنده زیر  

گریه رزی زد اینبار و کرد مکثی ولی میکردم نگاهش تعجب با   

گفت میبارید ازش مستی که لحنی با  

 و میدزدم رو خانوم باروت میرم دزدی، خونشون میرم:پیمان

میکنم عروسم  

  

زد صدا رو جهانشاه فریاد با اینبار   

جنوب قطب جهااااااان،جهااااان:پیمان   

بیاااا هم تو دزدی بریم یامور با میخوایم بیاااا  

 هم به حالم رسید مشامم به هک الکل بویه که شدم نزدیکتر  بهش

  خورد

ارومتر هیسسس:یامور  

 

 به بود وایستاده ها پله پایین لخت تنه باال با که  جهان صدایه با

کردم نگاه طرفش   

اومد؟ کی این  

 



بزمجه؟؟؟ میکنی غلطی چه داری:جهان   

 

بود افتاده سکسه به پیمان  

 

 بودم گرفته گاز که جایی و سینش به چشمم شد نزدیکتر بهمون

 اصرار پیمان وقتی چرا بود مونده باقی ازش کبودی یکم که افتاد

کنه استفاده خاتون ساز دست کرم اون از کرد  

پس؟؟ نکرده   
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میکنم توجه چیا به وضعیت این تو منم اه   

اومد حرف به مستش و گرفته صدایه همون با پیمان دوباره  

 

شو زنم بیا تو یامور شدن زنم که بهار:پیمان   



هاااا؟:گفت و کرد ای سکسه  

 

 وقتی ولی میزنه حرفارو این که نیست خودش حال تو میدونستم

بگیرم خندمو جلویه نتونستم زد جهان به رو حرف این   

 

ولش هم رو تو اصال:پیمان   

شو زنم بیا تو جهان ! 

 

بود آور قهقه و مضحک واقعا عروس لباس تو جهان تصور  

کردم نگاه پیمان به گرفته خندمو جلویه دیدم که رو جهان هغر چشم   

 

گفت گریه با پیمان   

میخرم برات طال کلی جهان نپرم هرز میدم قول  بخدا   

 این دلیل و انداختم نگاهی دستش تویه خالی تقریبا مشروب شیشه به

فهمیدم مستیشو از درجه این و حرفاشو   

 

 دوست رو تو هم بهار... بیا خودت به خدا رو تو جان پیمان:یامور

میشه راضی پدرش باالخره داره   

گرفت بازوش از و اومد پیمان سمت به جهان   



میزنیم حرف فردا قفله مغزت االن بخواب بریم بیا:جهان   

 دنبال جهان دستایه فشار با داره سرگیجه که  آدمی عین پیمان

افتاد راه به جهان  

گفتم جهان روبه   

باش مراقبش:یامور   

گفت و کرد نگاه صورتم به   

بخواب برو تو: جهان  

 این نشست دلم به ولی نمیدونم توجه  یا بود دستور حرف این

میشد همکالم هم من با جهان روزها   

کنه حفظ تعادلشو پیمان تا میکرد کمک جهان   

کردم نگاه بهشون سر پشت از  

فشرد و جهان گردن دور انداخت دستشو پیمان   

بود  مشروب شیشه شمدست اونیکی تویه  

کرد صداداری بوس رو جهان گونه   

گفت که شنیدم میرسید گوشم به صداشون که هم فاصله این از و   

خودمی زن:پیمان  
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گفت بهش پاسخ در هم جهان   

 مرتیکه میرسم حسابت به فردا نیستی خودت حاله تو االن:جهان

  بیشعور

برد باال ها هپل از اونو زور به و   

 

خان پیمان اتاق به جهان و پیمان رسیدن تا   

 رو... دارم آرزو پرندم یه من آواز داشت که میومد پیمان صدایه

 میخوند

 

 چه میکردم نگاه رفتشون مسیر به و بودم وایستاده همچنان من و

 داشت فاصله عمارت از اینا مشدی کوچیک خونه که خوب

نمیرسید اونا گوش به پیمان هایهفریاد و داد صدایه که بطوری   

 خودشو اون و نمیمونه هیچی پیمان از کنه پیدا ادامه اینجوری اگه

میکنه خفه چیزا اینجور بین  



 و نمیزنه بهش حرفی که  عزیزه خیلی جهان برایه پیمان خاطر

 اون هم جهان میشه ناراحت پیمان وقتی حتی میکنه درک اونو

میخورن گره هم تو بیشتر اخماش  

 همدیگه برایه و دارن همدیگرو مردتنها دوتا این خوبه چه

 ...حامین

 ولی بشم خبردار حالش از و برم پیمان اتاق به منم میخواد دلم

 من بزنه ای دیگه  حرفایه اینبار  اگه نیست خودش حال تو اونکه

بشم آب خجالت از باید   

نمیرسه گوشم به جهان و پیمان از صدایی   

میشینم نزدیک تکی مبل  رویه یدهپر چشمام از خواب   

 همچنان پیمان وضعیت نکنه قبول طاهری آقایه اگه بنظرم

میمونه باقی اینجوری ... 

 خانوم باروت کنم صحبت باهاش و بزنم زنگ بهار به باید فردا

برده خانمون پیمان از دلی عجب ... 

 خیس پاش سرتا کردم نگاه بسمتش و پریدم جا از جهان صدایه با

 چکه برهنش هایه سینه و شونه رو آب خیسش موهایه از و بود

  میکرد

برداشتم سمتش به قدمی و شدم بلند تعجب با   

گفت خشکی لحن با  

پس؟؟ میکنی چیکار اینجا بخوابی بری گفتم:جهان  



گفتم میکردم نگاهش شدم گرد چشمایه با که همونطور   

چطوره؟؟ حالش...پیمانم نگران نمیومد خوابم:یامور  

گفت و زد ندیپوزخ  

 یخ آب با دوش بعد... باشی بزمجه اون نگران نکرده الزم:جهان

اومد جا حالش   

داد ادامه و کرد مکثی   

بخواب بگیر برو:جهان   

 با که  برداره قدم ها پله طرف به خواست و کرد من به پشتشو

گفتم استرس   

 پیمان از بطرفداری طاهری اقایه خونه تو چرا شما شما:یامور

نزدین؟؟ حرفی  

 راه فریاد داد و بشه عصبی میکردم فکر گفتم ترس با حرفارو این

چه تو به بگه و بندازه   

  ولی

 تاثیری هیچ من حرفایه کنه ثابت خودشو باید خودش پیمان:جهان

نداشت طاهری تصیم رو ... 

 با و مهربانانه درسته داد منو سواله جواب که جهانه این یعنی عه

 خیلی خودش هم جدی و خشک صدایه همون ولی نبود آرامش

میشد حساب  

 



 فاصله ازم  که مردونش قامت به پشت از و نزدم حرفی دیگه

کردم نگاه میگرفت ... 
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بودم کرده گرم ها قهوه کردن آماده به سرمو و بودم آشپزخونه تویه   

 

عید به بود مونده روز سه   

 

 جهان خانواده هم دیروز و مشهد رفتن پیش روز دو اینا خاتون

ایران اومدن  

سالن تو نشستن همگی االن و   

 بانو مهین مادرش نادر آقا جهان جهان،پیمان،پدر همه از منظور

پریسا اسم به خودپسند و جوان  دختر یه و خانوم  

 



 اونم بود اینجا خاتون الاقل کاش میکردم غربت و خجالت احساس

 با و نیست اینجوری کارایه اهل و بگه دروغ نمیتونه گفت که

مشهد تو خواهرش پیش رفتن مشدی  

 

 و گندمی جو موهایه فرقشون و بود جهانشاه شبیه خیلی جهان پدر

 برایه تر توجه قابل موضوع و بود میداد نشون سنشو که ای چهره

 پیمانه شبیه جهان پدر رفتارایه و اخالق چرا که بود این من

خان نادر کپ پیمان رفتارایه و قاخال که گفت میشه اینجوریم   

 که خانوم مهین مادرش برعکس مهربون و خوشتیپ مرد یه

 سر دادن دست به و نداشت من با ای دوستانه خیلی برخورد

 نادر آقا ولی ایشون مثل که هم خانوم پریسا کرد اکتفا انگشتی

گفت جهان روبه و کرد بغل منو پدرانه   

ماهی گربه نه گرفتی ماهی اهش کنم فکر دیگه اینبار نه:نادر   

 

کرد رها منو گوشم زیر جهان خوشبحال گفتن از بعد و   

میشدا  صاطع نادر آقا این از که بود مثبتی انرژی یعنی  

 

رفتم سالن سمت به ها قهوه سینی برداشتن و استرس با  

 



 قهوه تا گرفتم مقابلشون پریسا تا نادر آقا از ترتیب به رو سینی

بردارن هاشونو ... 

اومد حرف به خان نادر که تکی مبل رو نشستم بعد و   

 دیگه شوهرت پیش بشین بیا نشستی اونجا چرا دخترم عه:خان نادر

نترس جنوبم قطب جهان از نکن غریبی ما با   

 

خندیدن اون و پیمان حرف این گفتن بعد   

موندم شوهر کلمه به مات  من و   

اومد بحرف خانوم  مهین اینبار که کردم اکتفا لبخندی به خجالت با   

 با فهمیده آقا اینقدر...داری چیکار پسرم به نادر وا:بانو مهین

 ...سواد

 

خشم خان،آتش جنوب،هاپو ،قطب خاله آره: پیمان ... 

زد قهقه خانم نادر دارم نگه خندمو نتونستم پیمان حرف این با   

 به بود داده لم و پاش اونیکی رو بود انداخته پاشو یه بیتفاوت جهانم

مبل پشتی  
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لطفا؟؟ جان پیمان وا عه:بانو مهین  

 

 دهنش رو گذاشت دستشو خانوم مهین گرانه توبیخ لحن این با پیمان

بگیره خندشو جلویه تا   

میگرفتم روحیه میدیدم هاشو خنده وقتی   

 کار یا و نخورد مشروب دیگه  تصورم برعکس اونشب از بعد

کردن بیجایی  

 بزنه حرف بهار پدر با تا میرفت روز هر که داشتم خبر ولی

 بود گذاشته تاثیر روحیش تو یکم این بودن تماس در بهار با خودشم

 بر دیدارمون آخرین و عمارت بیاد نداشت اجازه دیگه بهار ولی

دیدمش سازی عروسک گارگاه تو که قبل هفته یک به میگرده ... 

 

اومدم خودم به میزد صدا ممواس که  خان نادر صدایه با   

جان:یامور   

دخترم بال بی جونت:خان نادر  



شوهرت پیش بشین بیا گفتم   

 

بود کجا شوهر آخه   

گفتم آروم و زدم لبخندی   

ممنون خیلی راحته جام نه:یامور   

 

نکش خجالت دخترم بیا:نادرخان   

نشستم یخ کوه این کنار فاصله با رفتم و کنم مخالفت نتونستم دیگه   

نکش خجالت  گفتم جان یامور بابا ای:خان نادر   

 بهم و شد جا به جا هم جهانشاه که کردم کم رو فاصله اجبار به

 رو گذاشت دستشو یه چسبید هم به  رونهامون که جوری نزدیکتر

من سر پشت یعنی مبل پشتی   

 صورت به بعد و  کردم نگاه دستش به و برگشتم تعجب با من و

نداشت من سر با زیادی فاصله که جهانشاه   

 توبیخ دوتاشون که چشم جفت چهار مقابل اونم نبودم راحت جام تو

 و شیطون بود خان نادر و پیمان به متعلق که دیگه تایه دو و گرانه

 خندان

نشستم دیگه مجبورن ولی میکردن نگاه مارو ... 



 البته صد و مادرش پدر بخاطر جهان رفتارایه این میدونستم

  پریساست

 بنظر قانونمند خیلی که بود چهره خوش و ساله27 دختری ریساپ

 میکرد میل قهوه جرعه جرعه و مبل رو بود نشسته صاف میرسید

 کمم فاصله بخاطر مینداخت جهان و من به چپی نگاه ازگاهی هر و

 پیمان نبود خیالشم عین جهان ولی میکردم کالفگی احساس جهان با

 هم پریسا و خانوم مهین و بودن صحبت مشغول خان نادر و

 ...جداگونه

 

پرسید جهان به رو خان نادر   

 با  که قراردادی کردی؟؟اون چیکار کارارو و شرکت:نادرخان

بستی؟؟ رو میگفتی  محبی شرکت  

 

گشود اعتراض به لب خانوم مهین که  
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 بینمب بچمو اومدم مدتی از بعد روخدا تو نادر عههه:بانو مهین

بعد واسه بزار شرکتو و کار حرف   

پرسید جهان روبه و   

شدی؟؟ جدا عسل از چرا بگو تصمیت از جان آریا خب  

 

 حرفایه به و نشستن عادی دیدم کردم نگاه جمع به کیه هاااااان؟؟آریا

میدن گوش خانوم مهین   

اومد بحرف جهان که  

نبود حسابی درست آدم هیچی:جهان   

 

 نفسهایه که  توجام بودم نشسته سیخ تعجبم و مات همچنان من و

 خیلی صدایه بندش پشت و کردم احساس گونم کنار رو جهان گرم

میشنیدم من فقط که آهستش   

منم آریا نکن تابلو:جهان   

 حرف چه جهان میکردن فکر همشون حتما  شدن تر متعجب من و

شده اینطوری قیافم که گفته من به هیجدهی مثبت  

 

رسید گوشمون به خانوم نمهی کالفه صدایه   



 کنی عوض زن یا نامزد هی لباسه مگه آریا چی یعنی:خانوم مهین

 یعنی بودی کرده انتخابش خودتم بود دار خانواده و باسواد اونکه

نمیکنی دقت انتخابات تو چرا تو چی   

بود من به بود متلکی حرفش این کنم فکر ... 

 

 و پدر ما مگه آریا یمیکن حساب آدم کی مارو نمیدونم:خانوم مهین

نیستیم مادرت   

حرفش وسط اومد خان نادر که   

درسته انتخابش اینبار مطمعنم من:خان نادر   

 درشت چشم و فشرد هم به  دندون  شوهرش سمت به خانم تهمینه

گفت و کرد  

مطمعنی کجا از تو:خانوم تهمینه   

 

نزد حرفی دیگه که برد حساب ازش کنم  فکر خان نادر    

 ضرر که اونی باش مطعن بیسته یامور خاله نباش گرانن:پیمان

جهان نه یاموره کرده   

 چرا من یعنی تر فشرده من قلب و شد شل نیشش حرفش این بعد

 سواد که منم منظورش خانوم مهین االن کنم تحمل وضعیتو این باید

 زیر به سرمو مثال کرد چیکار داشت که عسل ندارم خانواده و

 انداختم



کیه؟؟ دختره این اصال کجان دختر این خانواده پس باشه:بانو مهین   

بگیره گریم بود مونده کم حرفش این با   

 

 یامور...میکنی توهین من همسر به داری تو...لطفا مادر:جهان

 از خانوادشم باشه گرفته هم...و دکترا که نداره زیادی سن هنوز

بودن اصالتی با خانواده که داده دست   

 اصال زیاده سنیتون اختالف شما همین:گفت گرانهپرخاش بانو مهین

نیستین هم جفت   

 من ولی میفتاد دعوا دور تو داشت کم کم خانوم تهمینه کنم فکر

بودم نشسته زیر به سر و حرف بدون همچنان   

هستیم که باشیم راضی باید یامور و من:جهان   

 اون اون شدم خیره جهان صورت به و کردم بلند سرمو تند من و

میدونسته اسممو یعنی بود گفته سمموا  
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این از بیشتر نمیتونستم دیگه   

 استرس از شدم بلند جام از زود کنم تحمل رو وفاصله جو این 

گفتم جمع به رو و فشردم و زدم گره هم به دستامو   

بچینم رو میز میرم حاضره ناهار:یامور   

 

 و بانو  مهین ولی  طلب حاضر و تنبلن ذاتن هیچی که آقایون

 از روشونو چپی نگاه یه با و کمکت میایم ماهم بگن  نکردن پریسا

گرفتن من  

 اینجوری باید رو نامعلوم مدت یه فعال نبود ای چاره انگار

  بگذرونیم

 عمرم آخر تا باید انگار رفتم آشپزخونه سمت...  زیر به سری با

باشم بقیه خدمتگذار من ... 

 من تنها نه من از جهانشاه کوچیک طرفداری و حرفا ناو شنیدن

 بلکه کرد متعحب  میشناسمش نیست زیادی خیلی مدت که رو

بودن مونده حرفاش مات هم پریسا و مادرش  

 

 دستمال تا آوردم در کابینت تو از رو ها دستی پیش و بشقابار

رفتم فرو فکر به بودم مشغول که همونطور بکشم  



 اخالق اون باشه داشته خوبی و بدی درمهرچق جهان این اصال

 مقابل در یکبار کرده دفاع من از بار دو یکه درجه حامیگریش

 حمایتها این نمیدونم که مادرش مقابل در پیش یکم بارم یه روزبه

یانه؟ داره ادامه  

 

 چه نبود معلوم میداد ادامه حرفاش به بانو مهین اگه بود بارز البته

 ازدواج قضیه این به عسل مسله بخاطر انگار کنه بارم چیزایی

ندارن امیدی و مشکوکن هم جهان   

 اینجا که مدتی تو که آوردن هم همین برایه پریسارو اصال بنظرم

 واسه باشه پریسایی کردن دک سرشون از منو اگه هستن

 ...جایگزینی

 تحمل و بشنوه حرفارو این بایدم باشه نداشته خانواده که دختر یه

 نگران اون خب کرد مالمت زیاد هم رو خانوم ینمه نمیشه کنه

 گرفته درپیش که راهی این تو کاش ای ولی پسرشه تنها اینده

نشکنه منو غرور و دل که باشه متوجه  

 

 سالن به و شدم خارج آشپزخونه از  دادم انجام رو میز کارایه وقتی

 دارن  نمیدونم و نشسته جهان کنار خانوم پریسا بله دیدم که رفتم

 و کمه انقدر ها فاصله که میکنن صحبت موضوعی چه راجب

میده جهانشاه تحویل هم سر پشت لبخند هی پریسا   



 منو و شد من متوجه جمع که زدم صدا رو پیمان ضعیفی صدایه با

کردن نگاه   

حاضره ناهار:یامور   

بردم پناه پناهگاهم به دوباره و واینستادم دیگه ... 

 این همین برایه انتظارمه در ای آینده چه و چیه تکلیفم نمیدونستم

میکرد کالفه منو  
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 و خوشگل تا بودم کرده خرجش سلیقه خیلی که میزی دور  همگی

 خوشمزه ناهار و  بودیم نشسته بشه واقع قبول مورد والبته شیک

میکردیم میل رو بودم پخته که ای  

میکردم بازی غذام اب و نداشتم چندانی میل من که البته   

 طرف و مادرش یکطرفش و بود نشسته من رویه روبه جهانشاه

 با پیمانم و نادرخان بودن نشسته خانوم پریسا بلکه نه پدرش دیگش

میخوردن غذا داشتن اشتها و بخند و بگو   



 این اصال بود یکجور پریسا و بانو مهین و جهان خوردن غذا مدل

میان هم به خیلی دوتا   

 اینجا از منو حتما کنم چیکار من بشه جهان زن پریسا گرا ولی

بیرون میندازن   

کنم فکر موضوع این به نباید نه   

نمیشد ولی   

میشد کشیده سوها و سمت اون به همش ذهنم   

چی بزاره تاثیر جهانشاه رو حرفا و رفتارا این واقعا اگه   

پیمان پیش میرم من خب خب   

میخورد غذا داشت خیالبی که انداختم پیمان به نگاهی   

داد جواب وجدانم   

 میخوای حتما کرد ازدواج اونم میشی بدبخت اون سربار کی تا

کنی زندگی باهاشون راحت بتونی تا بچشون بشی   

 من به هیچکس حواس بود معلوم قیافمم از احتماال بودم آشفته خیلی

  نبود

داشتم نیاز مادرم و پدر امن بغل به االن   

شد کوفت برام هم غذا  

 

شدم اطرافم متوجه خان نادر صدایه با   



 

ببخشید؟؟:یامور  

 که مدتی این یعنی گلم عروس نداره حرف دستپختت میگم:نادرخان

بهتره نشم چاغ اینجاییم   

 

 عروس...عروسم االن صوری هرچند من عروس؟؟یعنی

 صوری؟؟

 خوده دستپخت پایه به ولی بود شده بهتر دستپختم خاتون لطف به

نمیرسید خاتون  

 

خان نادر جان نوش گفتم و زدم لبخندی نادرخان درجواب  

 

گفت و انداخت من به ناراحتی نگاه نادرخان   

کن صدام بابا  عزیزم چیه نادرخان:نادرخان   

 

 قلبم واقعا ولی نه یا داشت حرف این از قصدی  نادرخان نمیدونم

  لرزید

 



 صدایه اب و میدرخشید داشتم که بغضی بخاطر که چشمایی با

گفتم لرزون   

نادر بابا چشم:یامور  

 

قشنگم عروس و دختر بال بی چشمت:نادرخان   

بود مهربون خیلی مرد این   

 

 نگاه تا نمیکردم نگاهم بهشون نمیومد پریسا و بانو مهین از صدایی

ببینم رو مغرورشون یا چپی  
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 که ظهر مثل االنم  یکردمم کارارو تنها دست و بودم سرپا صبح از

 همشون



 قاشق و بشقاب تعدادی و بودم مونده من رفتن و خوردن غذاشونو

 میشد شسته من دست به باید که شام دیگه کثیف ظرفهایه  و چنگال

 ظرف ماشین داشتن از باشه داشته که هم امکاناتی هر خونه این

بسابم و بشورم اینجوری باید کی تا یعنی محرومه شویی   

 

 به سالن تو رفتم آشپزخونه کردن تمیز و ظرف اونهمه عدشستنب

 11 ساعت کردم نگاه آشپزخونه دیوار کنار بزرگ ایستاده ساعت

 کال که امروز باشن خسته بایدم نبود سالن تو هیچکس و بود شب

 مادر دوست دختر و وپسر پسری مادر پسری پدر زدن حرف به

  گذشت

 

 داشت خارش و بود شده قرمز کردم میسوخت که دستام به نگاهی

 دستکشام داشتم حساسیت شوینده مواد به و بود حساس خیلی پوستم

 که همونطور کنم استفاده نمیتونستم بود بزرگ دستم برایه خیلی که

 رفتم بیفتم گریه به بود مونده کم دردش از و میخاروندم دستمو

 درو یواش دستی که ببندم درو خواستم  شدم که وارد اتاقم سمت

در درگاه تو جهان حضور بندش پشت و داد هول   

رفتم عقب و کشیدم هینی  

 

هیسسس گفت و بینیش رو گذاشت دستشو و شد اتاق وارد که   

نشستم روش و رفته تخت سمت به و اومدم خودم به یکم   



 

اینجا؟؟ اومدی چرا:جهان  

کردم نگاهش تعجب با   

منه اتاق اینجا میرفتم؟ کجا باید پس:یامور   

میکنین؟؟ چیکار اینجا شما شب وقت این  

  

موندم بهتش تو من که زد حرفی عوضش نداد حرفام به جوابی   

 

بخوابی من اتاق تو باید بعد به این از:جهان   

 قدمی سمتم به که کردم نگاهش شده گد چشمایع با فقط نگفتم چیزی

  برداشت

 

 کردیم اجازدو یعنی و محرمیم هم به که گفتم پدرم و مادر به:جهان

یعنی تو چون و   

داد ادامه باز ولی کرد مکثی   

نگرفتیم... و مراسم نداشتی فامیلی و خانواده   

 

 از جهان که بودم نیومده در شدن اتاقی هم حرف بهت از هنوز

گفت من بیکسی   



 مثل دختری عاقبت یعنی موندم زیرش من و شد خراب دنیا انگار

 آخه ولی داشت نخواهم راسمیم هیچ کنمم ازدواج اگه یعنی اینه من

  چرا؟؟

قلبم تو میکنه فرو و برداشته خنجر یه هرکی چرا  
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 به دیگه من ولی نیست معلوم کردم انتخاب که راهی عاقبت

بودم نکرده فکر اینجاش   

 ولی بود پاتیل و مست که وقتی نه البته داشتم اعتماد جهان به

 ...ولی

بزنم جا االن که منمیتونست خب   

 

 هایه شونه با و بود قلبم تو که ناراحتی از حجم اون با حرف بدون

 منتظر چشمهایه مقابل در رو نیازم مورد وسایل از تعدادی افتاده



 بدون رسیده هدفش به دید اونکه وایستادم مقابلش  و برداشتم جهان

شد خارج اتاق از گرفت روشو حرفی    

 همشون حتما نبود سالن تو کسهیچ بازم سرش پشت من و

 اتاقمون میفهمیدن اگه وگرنه سراغم اومده جهان که خوابیدن

میکردن شک ازدواج این بودن صوری به حتما حتما جداست   

 

 میگفت حتما میکرد فکر چی موردم در بانو مهین اونموقع نمیدونم

 آوارگی و مکان و جا بخاطر که آویزونه و کار و بیکس دختر یه

کرده روکا این   

 نشست روش و تختش سمت رفت مستقیم و شد اتاقش وارد جهانکه

وایستادم اتاق وسط دست به وسایل هم من   

 

گفت که شد من متوجه جهان گذشت که دقیقه چند   

پس؟؟ وایستادی اونجا چرا:جهان  . 

 تو بزارم وسایلمو کرد اشاره که کردم نگاهش حرف بدون بازم

  کمد

 

بود لباساش کمد که حتما دیدم یشپ دفعه که کمدی همون  

  



 وسایل و کمربند و لباس اینهمه با مگه گذاشتم کمد ای گوشه وسایلم

؟ بود هم من وسایل  برایه جا مردونه  

 

 ندیده هم حاال تا یعنی نمیخورد چشم به کراوات اصال لباساش بین

بزنه کراوات بودم ... 

چرخیدم که سمتش به   

 

بود کشیده ازدر تخت رو لخت تنه باال با   

چشماش رو بود گذاشته دستشو مچ و  

 اون رو یچیزی من حضور بخاطر الاقل هینجوریه همش اینکه

بنداز پکات سیکس و ها عضله   

 که نبود اتاق تویه هم ای دیگه  چیز یا و کاناپه بخوابم کجا حاال من

خوابید روش بشه   

 بود  دمآ نفر 4 واسه جا جهانشاه بزرگ و سلطنتی تخت  تو البته

ولی بخوابن راحتی به بتونن که   

 که کمدش کنار بودم وایستاده بالتکلیف و ها آواره مثل همانطور

اومد بحرف   

دیگه بخواب بگیر بیا وایستادی اونجا چرا:جهان   

 



 هرچند دیگه بخوابم شال و بلند تونیک این با بود سختم منم خب

بود یدهد شال بدون و معروفم شلوار و تیشرت با منو اون  

 

 جهان به نشستم  روش و برداشتم قدم تخت اونور سمت به آروم

بود کشیده دراز بیخیال همونجور که کردم نگاه   

 

کن خاموش چراغو:جهان   

 

 کردم خاموش و چراغ و شدم بلند حرص با نخوابیده اینکه هییی

 حدودی تا میتابید اتاق به بزرگ پنجره از  که ماهی نور بخاطر

ودب روشن اتاق  
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میده دستور من به کنه تشکر کمکام بخاطر من از اینکه عوض   



خدااا وای اومدم پیش هم شدن اتاق هم مرحله تا من   

 خوابیده من به پشت جهان نشستم روش و رفتم تخت سمت به آروم

 بود

 

 شاهانه و راحت و نرم تخت رو شال و لباس همون با هم من

کشیدم ازدر جهانشاه   

نداشتم زدن مسواک حوصله و بشورم صورتمو که نداشتم ارایشی   

 

 لباسا این با نمیومد خوابم که غریب جایه بودم اومده انگار ولی

نبودم راحتم   

 

 طرفم یه نشم جا جابه و نچرخم اگه دیدم که بودم جهان به پشت

چرخیدم ارایا همان یا جهانشاه سمت  به ناچار میشه خشک   

 با آسوده اونکه به نه راحتن همیشه مردا  بود خوابیده من هب پشت

 و لباسا این با منکه به نه خوابیده لخت تنه باال و راحتی شلوار

خوابیدم اینجوری  

 

 جهانشاه بنظرم کردم تعجب خیلی زد صداش آریا  مادرش وقتی

داشت ای پیچیده زندگی و شخصیت  



 که جهان  زن الخوشبح داشت پهنی هایه شونه بودم خیره بهش

 حامی ووالبته اخالق بد و مغرور مرد این هایه شونه به میتونه

کنه تکیه   

 خوبیها بتونم که داشتم زندگیم تو تموم چی همه مرد تا چند من مگه

 حساب آشغاال جز که روزبه کنم مقایسه باهاشون جهانو بدیهایه و

ستنی متاسفانه  ولی بود تموم چی همه که شاهرخم بابا میشد   

 که نادرم بابا باشه من حامی جهان مثل نمیتونه ولی خوبه که پیمانم

وارده تازه   

 

 من اون طرف از معلومه ومهربونه خوب خیلی واقعا جهانشاه پدر

داشت نخواهم مشکلی هیچ   

 کنم فکر چرخیدم مخالفش جهت به خورد تکون جهان هایه شونه تا

 بله شدم متوجه تخت تکونایه با که بچرخه اینطرفی میخواست

  چرخیده

 

 فکرایی چه خودش پیش میزنم دیدش باز چشمایه با میدید اگه

 ...میکرد
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کنم آماده صبحانه تا شدم بیدار همه از زودتر صبح   

 به بود مونده کم بودن شده قرمز و بود شده بیشتر دستام خارش

بیفتم گریه   

 

 بهشون داشتم کوزت عین منم شدن حاضر صبحانه میز سر همگی

میکردم خدمت   

گفت که رسید گوشم به پریسا مغرور صدایه یدفعه که   

 

شده؟ اونجوری چرا دستات اه:پریسا  

کرد جمع چندش با  صورتشو و  

 

 جمع دستامو و کشیدم خجالت که شد جلب دستام و من به همه توجه

  کردم

 

نداره ادب و شعور اینکه میخونه پزشکی دختره این گفته کی   



 

؟؟ کردی اماده صبحانه ما واسه دستا این با اه:پریسا  

مردم حقارت و خجالت ار خدایا وای   

 

من؟؟ میگفتم چی بزنم بهش حرفیم نمیتونستم   

 نرمی بخاطر شاهرخش بابا که یاموری شد جمع چشمام تو اشک

  حقارتی چه به حاال ببین بده ماساژ کتفشو و سر میگفت هی دستاش

ادهافت   

پیمان حرف با شد مساوی چکید چشمام از که اشکی قطره   

بود شرمنده لحنش و بود شده من متوجه االن اونم انگار   

 

 ناهار و صبحونه دستا این  میخوای اگه خانوم پریسا هی:پیمان

 نیست تو خدمتکار یامور شو کار به دست خودت نکنه آماده شامتو

  فهمیدی

 

 و بهداشت به باید زن میشی ناراحت چرا جان پیمان:خانوم مهین

نزدن حرفی که جان پریسا برسه خودش نظافت   

 



 شدت گریم که من قلب برایه شد خالص تیری بانو مهین حرف این

بردم پناه خودم اتاق سمت به و گرفت  

 

 که نبوده خودم دست کنم چیکار خب...بودم بهداشت بی من یعنی

 یا...ببینه دردمو که منه به حواسش نفر چند مگه شده زخم دستام

بگم بهش دردمو من ... 
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کردم هق هق و نشستم در به پشت و روتختم  

 

دارم من که نوشتیه پیشونی و بخت چه این   

 و روزبه دست از بشم تحقیر اینهمه باید که چندسالمه من مگه

 دنش آدما هم اینجا ولی برسم ارامش به تا کردم فرار سیمین

روانم و روح سوهان   

 



 شده جمع بغضهایه شدن خالی برایه شد ای بهانه موضوع این شاید

گلوم تو   

 

همیشگیش عادت اون با پیمانه بود معلوم شد باز در  

بود شرمنده لحنش و صدا   

نبود تو به حواسم که یاموری ببخشه نباید منو خدا:پیمان  

میکردم گریه همچنان من   

دکتر بریم شو حاضر شدمندتم بخدا:پیمان   

گفتم ناراحت ولی گرفته صدایه با   

بزار تنهام نمیام:یامور   

 

 به نبودم آدم من مگه بکشه نازمو کسی و کنم ناز یکم نباید من چرا

نداشتم احتیاج توجه   

 حرف داداشت حرف رو شو حاضر یعنی شو حاضر میگم:پیمان

گفت کیچشم با همراه شوخ لحن با و مقابلموایستاد اومد نزن   

 دوست دکتره خانوم این با خواستم قبال...دکتر ببرمت پاشو:پیمان

نشد بشم   

 

یادم خودم درد   



میگم بهار بشی؟به دوست دکتره با چی؟؟میخوای:یامور   

 

 به اصال که نمایشی جدی قیافه با و کرد جمع خندشو گفتم اینو تا

گفت نداشت جذبه و نمیومد پیمان   

 تو بابا کردم شوخی... میزنیا بد بد حرفایه خانوم یاموری هی:پیمان

 دختر به بدی منو آمار نه بیاری در بازی خواهرشوهر باید

ددر میریم میدزدیم بهارم شو حاضر پاشو اصال...مردم   

 

بگردیم؟؟ بیرون بریم یعنی هان   

 ددر یاهمون  بگردم بیرون رفتم کی با و کی بار آخرین نمیاد یادم

  پیمان

 

 اشکاشم زود چه گشتنه فقط دخترا شما درد دیگه بگو نچ نچ:پیمان

شد خشک  

  

بردارم ماشینو سویچ برم من شو اماده   

شد خارج اتاق از که دادم تکون سری  

  



 آره کنم تحمل ادماشو و عمارت این نمیتونم االن بیرون برم باید

برم باید  

 

 [18.08.19 05:59] 

217 

 

 

 

 

 عید به بود مونده روز دو شدم هآماد میباریدن دوباره که اشکایی با

برداشتم هم رو داشتم قبال که پوالیی از یکم   

 

 پیمان اومدن با شد مساوی شدنم خارج اتاق از و برداشتم کولمو

بدونم نداشتمم دوست بودن کجا بقیه نمیدونم   

زد صدا پیمانو جهان که بشیم خارج در از خواستیم پیمان همراه   

سالمتی؟؟ به کجا:جهانشاه  

 

گفت و کرد نچی پیمان   

دکتر میبرمش دارم شو بیخیال جدت جون:پیمان   



 چیم هر بودم ناراحت اونم دست از نمیکردم نگاه جهان به اصال

 در شورش کردم تعریفش خیلی انگار دارم انتظار اون از من باشه

 اومد

داره انتظار جنوب قطب جهان از بیچاره یامور آره   

میبرم خودم:جهان   

میگه مادرش پدر بخاطر ممیدونست   

دکتر؟؟ بردش پیمان چرا رو پس تو زن نمیگن اونا یعنی  

 برش سالم و  صحیح و میبرمش خودم نباش نگران:پیمان

  میگردونم

 

گفتم که همین:جهان   

گفتم و شدم نزدیک پیمان به کمی   

میرم تو با من:یامور   

 

ببینم رو العملش عکس که نمیکردم نگاه جهان به   

گفت ارومتر پیمان   

ننداز در این با منو بهار جان رو تو:پیمان   

 

گفت جهان به رو شده شل نیش با بعد   



میریم باهم تایی سه:پیمان   

 

من به میچسبونی اینو میکنم فرار این از دارم من پیمانننن آه  

 

میام منم ماشین تو برین شما:جهان   

شدم خارج در از پیمان از جلوتر و واینستادم دیگه   

کنارم اومد بدو بدو پیمان   

کنه فرار میخواد اونم انگار نشو ناراحت:پیمان   

 

 من بخاطر  واقعا اون یعنی شدم ناراحت بیشتر چرا نمیدونم

 ....نمیاد
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هان؟!!نداره واست ضرری که رفتن دکتر بریم حاال:پیمان  

 

پیمان نمیرم نه:یامور   

 

 که میکنه اصرار هم سر پشت پیمان شدیم ماشین سوار وقتی از

 مخالفت مقابلش در قوا تمام با هم من و پوست دکتر پیش بریم باید

 شاگرد صندلی رو یخ کوه مثل که بود جهانشاه لج از شاید میکنم

نمیزد حرفی و بود نشسته پیمان ماشین   

 وسطی آینه از حرصش پر حرفایه همراه پیمان و بودم کرده لج

میرفت غره چشم مبرا ماشین    

 و میترسع آمپول از که ننر و لوس ساله 4 بچه دختر بودم شده

دکتر بره نمیخواد همین برایه ... 

 

 مارو گفت چون باشه ما همراه اونم تا زد زنگ بهار به پیمان

 پیمان حرف پس نزد حرفی هم یخ کوه این و تهران بام میبره

کنه فرار خونه از میخواد جهان که داشت واقعیت   

 مخاطب و میکنه نگاه منو دیدم که کردم نگاه آینه به پیمان صدایه با

داده قرارم   

بله؟:یامور  



 که نمیشه کم ازت چیزی یاموری دکتر اون بریم حاال میگم:پیمان

هاااان؟ میشه خوب دستتم پوست  

گفت و کشید حرصی پر اوووف که کردم نگاهش جوری   

دانی خود:پیمان   

شدم تحمل قابل غیر االن میدونستم دممخو ولی شدم ناراحت   

 مغرورتر اون ولی...بزنه حرفی جهانشاهم میخواست دلم من ولی

بود حرفا این از بیخیالتر و  

 

 رد مقابلشون از که پاساژهایی و ها مغازه به ماشین شیشه از

افتاد ای داروخونه به چشمم که میکردم نگاه میشدیم   

گفتم پیمان روبه بودن قرمز و مخارید هنوز دستام   

بگیرم دستم واسه چیزی کرمی داروخونه از دار نگه همینجا:یامور   

 

 من و کرد پارک ای گوشه و نزد حرفی داروخونه دیدن با پیمان

برداشتم قدم داروخونه سمت به تند و شدم پیاده سریع  

 حتما شنیدم رو ماشین در شدنه بسته و باز صدایه شدنم پیاده بعد

دنبالم بود دهاوم بود پیمان  

 پشت و شد کشیده پشت از بازوم که بود خلوت شدم داروخونه وارد

گوشم زیر جهان حرصی صدایه بندش  
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 که نیستی شرایطی تو نپر اونطرف اینطرف سنجاب عین:جهان

بگردی خود سر اینجوری   

 

بوده جهان ولی دنبالم اومد پیمان کردم فکر من کردم تعجب خیلی   

 اومده خودش پایه با جهان بجاش و نیومد پیمان چی رایهب یعنی

  دنبالم

 به اصال انگار که میکنه رفتار جوری و میکرد طی بیخیالی اونکه

خیاال و فکر و حرفا این  تموم با ولی نمیکنه فکر من  



 از صد در صد آره بود کرده  اشاره روزبه به فهمیدم منظورشو

 عقده و کثیفتر اون باشه ذاشتهگ بپا من برایه که میومد بر روزبه

بشه من بیخیال که بود حرفا این از تر ای ...  

 سمت به و کشیدم دستش از بازومو و کردم لج جهان با بازم ولی

بود وایستاده پشتش سفید روپوش با  مسنی مرد  که رفتم پیشخوان   

بود اومده سرم پشت که شنیدم رو جهان قدمهایه صدایه   

 

 دستام برسی بعد که  گفتم مرده اون به دستامو لمشک و داده سالمی

 اینطوری شوینده مواد بخاطر و ندارم خاصی مشکل اینکه گفتن با

 باید دستام شدن خوب تا و مداوم حتما گفت و داد بهم کرمی شده

کنم استفاده ازش   

 

 که پشتی کوله با و جهان از جلوتر شدیم خارج که داروخونه از

 خودش و کنم حساب من کرمو پول نزاشت دمافتا راه به بود پشتم

کشید کارت   

 هرچیز یا بودم خوشحال دنبالم بود اومده جهان اینکه از نمیدونم

بود شده کمرنگ برام یکم صبح قضیه که دیگه  

 

بود جهان دسته هم کرم   



 از و بشه کالفه جهان رفتارام این بخاطر بودم منتظر آن هر

 ساکت و مغرور.محکم.سرد شههمی مثل اون ولی بیاد در خجالتم

چیه واکنشش و میکنه فکر چی به داره االن فهمید نمیشد اصال بود   

 

کرد حرکت پیمان ماشین تو ما نشستن بعد  
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میکرد شل نیش برام آینه از هی حرفی بدون پیمان   

؟ شده اینجوری چرا این وا عه  

 تا بودیم وایستاده بودمنتظر نجااو بهار زبان کالس که خیابونی سر

بیاد اون   

 نمیداد اجازه داغونم و درب غرور این ولی میخارید دستام بازم

بگیرم جهان از رو دست کرم   



 با و شد ماشین سوار و رسید سر زدن نفس نفس با باالخره بهار

احوالپرسی و سالم اونا با و کرد بوسی رو من   

گفت و خندید استرس با    

 کلمو بفهمه بابام بودم نکرده غلطایی همچین عمرم تو وای:بهار

  میکنه

 

 حرف به کرد شروع بهار روبه و عقب چرخید کامل خنده با پیمان

  زدن

 هیجان از پر دیگه اینجوریه خان پیمان با زندگی نداره عیب:پیمان

حال و عشق و   

 خدا ولی گذار و گشت همون   واسه میزازیم منظورشو ماکه

میشناسه وپیمان خودش   

 

 سربه با هم بهار و میکرد نگاه رو بهار لبخند با همونجور پیمان

بود نشسته من کنار سرخ هایه گونه و زیری   

 قناری دوتا عین اینجاییم ما انگار نه انگار خدا رو تو نگاه اینارو

میدن هم تحویل نگاه عاشق کالغ پیمان البته عاشق   

 

 عالم از اونو کن حرکت گفتن با و پیمان شونه رو زد جهان

آورد بیرون هپروت  



 بانو  مهین از میخندیدیم و میزدیم حرف داشتیم ریز ریز بهار با

 بشنوه جهان بود ممکن چون بگم چیزی بهار به االن نمیتونستم اینا

و بشه ناراحت و ... 

 

وسط انداخت خودشو دوباره فضول پیمان این  

 نگوها منو بد اموریی میکنین پچ پچ هم گوش دم دارین چی:پبمان

بگو خوبیام از   

خندیدیم دوباره بهار با   

 کینه و  عقده تابشه داشت نگه ذهن تو زیاد بدو واتفاقهایه حرفا نباید

داشتم کردنش فراموش در سعی همین برایه   

گفتم پیمان به رو شوخی به و متعجب صدایه با  

خوبیااات؟؟ کدوم از:یامور  

 

 رو ماشین بازم و رفت من به ای غره چشم آینه همون از پیمان

شد پیاده خودش و کرد پارک خیابون گوشه  

 

 همچنان دید ازش میشه ندرت به که اسپرتش تیپ اون با جهان

 امروز انگار میرفت ور گوشیش با و بود نشسته صندلی رو ساکت

برن که نداشتن کاری شرکت تو   



 معنی به سرشو و کرد اشاره جهان به مپهلو به ای سقلمه با بهار

داد تکون چیه ماجرا   

انداختم باال ای شونه فقط منم   

 

افتاده یادش چیزی انگار ای یدفعه بهار   

گفت من به رو عمیق لبخند با  

 علی امیر واسه میخواد مامانم بودم گفته بهت یامور وای:بهار

بزنه باال آستین   

 

نگفتی نه:یامور   

 دختره یه از گفت  من به ولی   نکرده مخالفتی لیمامیرع آره:بهار

 و شدیم آشنا باهاش تازه و میشناسیمش ما همه که اومده خوشش

داره ربط بارون به یجورایی  

 

 ربط خودم به حرفارو این نمیخواستم ممکن شکل ترین احمقانه به

میبستم تردیدو و شک هایه در طرف هر از و بدم  

 

گفتم خشک فقط   

بشه خوشبخت... انشاا متیبسال: یامور   



 

نزد حرفی دیگه بهار پیمان شدن سوار با   

 

 کبابی عمرتون تو میدونم بعید کبابی چه خریدم کباب براتون:پیمان

باحالو جایه یه میبرمتونم االن باشین خورده خوشمزگی این به ... 

 

 انگار میکنه بهار از دلبری خاطر به اینکارو بیشتر پیمان میدونستم

 واسه پیمان از بهتر کی من بنظر بود اومده راه پیمان دل با بهارم

فهمیده اینو خودشم حتما بهار؟؟بهار   

 و نباشه رسیدنشون هم به واسه مانعی کنه خدا واقعا خوشبحالشون

بشن راضی بهارم خانواده ... 
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 اومده مادرم و پدر با بار آخرین که جایی تهران بام رسیدیم باالخره

بود سالم14 فقط من و بودم   

گرفت گلومو بغض روزا اون آوری یاد با   

 رفت جلوتر ما به بیتفاوت و جیب به دست جهانم شدیم پیاده همگی

شد خیره میداد نشون رو بزرگ تهران که ای منظره به و   

یخ کوه کنه کشف چیزی میخواست انگار   

 و آورد در براش نیزبو جهان سر پشت درونم تخس کوچولو بچه

مغرورانش ژست بخاطر کرد کوله و کج صورتشو  

 

 این تو بود وصل بهش میزی که  نمیکتی رو بشینیم گفت پیمان

 چون کنم فکر ولی بودن اونجا آدامایی بود خنک که هوا و فصل

 و ندارم لباسی اینکه یادآوری با خریدن مشغول همه عیده نزدیک

 قدم جهان که همونطور نشستنمون بعد کنم خرید باید حتما حتما

گفتم پیمان به رو میشد نزدیک ما به زنان   

 برایه بازار ببر منو لطفا عیده  دیگه روز دو جان پیمان:یامور

کنم خرید خودم   

طرفم چرخید متعجب بهار حرفم این با   

؟؟ نخریدی چیزی هنوز:بهار  

 چوبی میز رو اشارم انگشت با و انداختن پایین سرمو ناراحتی با

انداختم باال ای شونه و کشیدم فرضی هایه خط  



 

میده؟ اهمیت من به کی  منه؟ به حواسش کی اصال  

 

شرمنده صدایه با و پیشانیش رو زد که بود پیمان هم اینبار   

  گفت

 میبرمت حتما رفتیم که اینجا از شرمنده نبود یادم اصال عه:پیمان

تعطیه شرکت عیدو تا روزه سه دو این   

 

شرکت نرفتن همین واسه پس اهان   

گفتم ممنونی پیمان روبه نداره تعارفی جایه دیگه دیدم منم  

 

 تا کن نگاه انقدر بود خیره منظره به همچنان و بود نشسته هم جهان

بیاد در چشات   

گفت آرومی خدانکنه بود شده قایم ناراحتیام البالیه که وجدانی ولی  
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 بهار و پیمان بود هم ای خوشمزه کباب واقعا که نهار خوردن بعد

 نمیشنیدیم صداشونو اصال که جوری بودن ایستاده ما از فاصله با

بود رویت قابل تصویر ولی   

 شیطون بهار که میگه بهار به چی داره دلبر و شیطون پیمان یعنی

وایستاده خجالت با اونجوری لجباز و   

  جایی رستورانی میبرد مارو بهار بخاطر پیمان گفتم فکرم تو من

 اینجوری بهار که فهمیدم حرفاش مابین و بهار از بعد ولی بود بهتر

 رستوران نه داره دوست بیشتر رو صمیمیت و صفا و بودن خاکی

رو بازی باکالس و مدرن هایه   

بود کرده اینکارارو اون بخاطر پیمانم   

بود شنونده فقط جهان ولی خندیدیم و گفتیم تا سه ما   

باشه مریض جهان شاید میکنم فکر ها عموق بعضی ... 

بود بریده امونمو و  شده بیشتر دستم خارش  

 و داد صدا خرچ خرچ پوستم خشکی بخاطر که خاروندم دستمو

شد کشیده دستم سمت به خیابونا و ساختمونا اون از جهان چشمایه   

کردم قایم نیمکت زیر و کرده جمع دستامو سریع منم   

زد پوزخندی جهان که بود بچگانم رفتار این بخاطر کنم فکر   



 خواب از لجباز و تخس یامور کنم فکر...کردم اخم منم متقابال

 حرکت و رفتار کوچکترین مقابل در که بود شده بیدار زمستونیش

میدادم نشون واکنش جهان ... 

گفت مغرورش و بم صدایه اون با   

دار برش برو داشبورد تو گذاشتم کرمو بازه ماشین دره:جهانشاه   

 

 اخمش با همراه صورتمو و ندادم دستوریش حرف و لحن به محلی

چرخوندم مخالفش جهت  
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میگم؟ چی بهت نمیشنوی مگه:جهانشاه  

 

کردم تهی قالب شد بلند جاش از که نزدم حرفی بازم  



 غروری بخاطر ولی اومد دخلت یامور سرت تو خاک گفتم دلم تو

 بفهمه که نکردم حرکتی بود نمونده باقی ازش چیزی نمک فکر که

ماشین سمت رفت جهان نخیر دیدم که ترسیدم  

 

 و گرفت دستمو و اومد سمتم وحرصی برداشت چیزی ماشین از

 کمی و کرد باز رو بودیم گرفته داروخونه از که کرمی دره کشید

شد دستم رو مالیدنش مشغول باحرصی و کرد خالی دستم رو   

 ولی بیارم در دستش از دستم تا میکردم تقال جوش و صحر با

 زور و بود شده قفل جهانشاه بزرگ دستایع بین من کوچیک دستایه

کجا؟ هیکلش این با جهانشاه زور و کجا من  

 بیشتر دستم دستاشم فشار با کنم گریه بود مونده کم حرص از دیگه

گفتم حرص با میکرد درد   

 ول دستمو هستی چی خانی آریا یجهانشاه جهانی نمیدونم:یامور

شکستی کن   

نفهمیدم یافت امتداد باال سمت به لبش   

پوزخند یا لبخنده   

 

 اشکی قطره و گفتم آیی درد از که آورد دستم به فشاری برعکس

گفتم و کردم صداش مظلوم و آروم لحن با و چکید چشمم از   

شکست دستم جهانشاه: یامور   



 

نکرد رها دستمو ولی شد قفمتو دستش حرکت حرفم این با  

 من  به روشنش ای قهوه چشمایه با دیدم که کردم نگاه صورتش به

شدیم چشم تو چشم و میکنه نگاه  

 

 با و آروم اینبار ولی زد روش کرم کمی و گرفت دستمو اونیکی

داد ماساژ دستمو نرمش ... 
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بود نوازش شبیه بیشتر هک میداد ماساژ آرومی به دستمو همونطور   

دستهامون اندازه تفاوت به بود زده زل اینبار و   

 نمیدونم بیرون میزد خودش قفسه از داشت دیگه واقعا که منم قلب

بودم کرده فراموش رو مکان و زمان و بودم خالء تو انگار چرا ... 



 رو جنوبش قطب نوع از اونم جهان از حرکتی همچین انتظار

واقعا نداشتم   

 

 دنیایه تو و رفته فرو ای خلسه تو و بودم کرده فراموش ناراحتیمو

بودم شده گم دستاش گرمایه ... 

کرد تعغیر جهان به حسم که چیشد یدفعه ... 

 بکشم دستمو خواستم تا و اومدم خودم به ماشینی بوق صدایه با

 کرده هنگ دور چندان نه فاصله با که خورد پیمان و بهار به چشمم

بودن وایستاده ما تماشایه به شده گرد چشمایه و باز دهنی با  

 نه انگار هم جهان کشیدم سریع دستمو سرم تو زدن بیل با انگار

  انگار

 

 لبخند و بود شل جفتشونم نیش اینبار  اومدن نزدیک که وبهار پیمان

میدادن تحویلم دار معنی   

گفت عادی و خونسرد خیلی جهان  

برگردیم بهتره:جهانشاه   

برگردیم بهتررره آره رهآ:پیمان   

 

بود گفته داری منظور لحن با حرفو این پیمان  



 داشتم مثال و بودم نشسته پنجره کنار ساکت شدیم که ماشین سوار

بود جهان به فکرم واقع در ولی میکردم نگاه منظره به  

بود مشغول گوشیش با که بهارم   

نمیزد حرفی چرا نمیدونم  

بود ماشین وسط آینه از رونیچ چشم و رانندگی حال در پیمان  

که جهانم ... 

 صدها جهان تا آریا از میومد خاص برام اسمش چرا نمیدونم!!جهان

 آدم یه رو گذاشتن رو متفاوت اسم دوتا این بود فاصله کیلومتر

 متفاوت

 روزهایه که جهانی میگذره جهان فکر تو چی فهمید نمیشه اصال

 نداشت بهم نسبت یخوب رفتار و واکنش  من به کمکش بجز اول

االن ولی  
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 فکر با نمیشد اما ندم وبال پر دخترانم افکار به میخواستم هرچقدر

 فکر بهش اصال میگفت ذهنم تو که اونی و میشدم زده هیجان بهش

نمیکنه فکرم بهت اصال جهان کجا؟ تو و کجا نکن،جهان  

 و زدمی زانو عاشقیم حس کلی بطور و هیجانیم حس این مقابل 

میشد تسلیم ... 

 

 از اونم شدم جهان عاشق من که بودم کرده قبول خودم پیش دیگه

 آور خنده برام کمی فهمیدم کاملشو اسم وقتی...جهانشاه شاهش نوع

 از بیشتر اسمشو این من بود کرده پیدا معنا برام کلی االن ولی بود

داشتم دوست آریا  

  

 چشم تو چشم جهان اب دوباره کنم عوض نگاهمو مسیر خواستم تا

جهانشاه طرف ماشین بغل آینه تو اونم شدیم ... 

  مستقیم غیر که هرچند چشمی اتصال این نداشت تصمیم کنم فکر

کنه قطع رو  

 ازش نگاه بود شده سرخ که هایی گونه و دستپاچگی با من ولی

  گرفتم



 از میکردم شرم وقتی شد کشیده لجن روزبه به ذهنم چرا نمیدونم

 بوقی عهد دخترهایه از مگه میگفت میشد قرمز هام گونه و کاراش

و میکردن مسخره منو دختراش دوست با و ... 

 

 روزی  میتونه یعنی اومد سراغم به ناراحتی روزا اون آوری یاد با

یامور واقعی حامی بشه جهان  

 به روزبه دست و کنه رها منو جهان که روزی از میترسم خیلی

 اون دست از نجات برایه فراری راه اینبار که مطمعنم برسه من

داشت نخواهم زندانبانش هایه دیو و دیوونه  

بود آور وحشت و ترسناک هم بهش کردن فکر حتی   

 دیگه اونموقع چون تر وحشتناک جهان به حسم این شکست البته و

شدست خورد واقعا یامور ... 
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 پاساژ مقابل مارو پیمان جهان دستور به بود شده عصر دیگه

کرد پیاده بزرگی   

رو جهان و من ما از منظور   

 خونه برسه دیر اگه و بمونه بیرون نمیتونه این از بیشتر گفت بهار

 جاهایی یه تا رفت پیمان با که شد اینطور و بشه بازجویی باید

 ...برسونتش

 

 جهانی کنار در ساده بسیار بسیار ظاهری وضع این با من االن و

 سمت به بود وایستاده مغرور و پوش اسپرت و شیک کامال که

 ششهام تو کامال تلخش و سرد عطر بویه میداشتیم بر قدم پاساژ

 این تو دیگرو عطرهایه بوهاو استشمام اجازه و بود شده جمع

 قلب برایه این از بهتر چی و نمیداد من به رو قیمت گرون  پاساژ

من عاشق  

 االن و بود شنیده پیمان به خرید جبهرا منو حرفایه جهان یعنی

کنم خرید تا بود اومده من همراه   

 خودم چون بود بعید میشناختم من که جهانشاهی شخصیت از این

 و میاد بدش اینجوری کردن خرید از جهان که بودم شنیده پیمان از

 و میکنه انتخاب چیزا اینجور و عکس از یا خودشو لباسایه بیشتر

میکنه تهیه صشمخصو خیاط هم یا  

 ها پله از داشتن هم دختر دوتا که میرفتیم باال پاساژ هایه پله از

 مانتو که یکی داشتن جلفی واقعا من بنظر تیپب که میومدن پایین



 ولی من به بعد و انداخت نگاهی جهان به اول بود تنش رنگی زرد

 آنالیزش پا سرتا کامل و برگردوند جهان سمت به نگاهشو دوباره

   کرد

کرد من به آلودی اخم نگاهی بعد و   

 بازویه از اگه که زد ای تنه من به میگذشتن داشتن که کنارمون از

 سرم بالیی چه میکردم سقوط ها پله از نبود معلوم نمیگرفتم جهان

 میومد

 

 جهان به همچنان من ولی شدن رد کنارمون از بیتفاوت دخترا اون

من بازو رو جهان دیگه دست و بودم آویزون   

بود دخترا اون به آلودش اخم نگاه کردم نگاه صورتش به ... 
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 ولی رفته باد به دخترا اون سر اخماش این با حاال گفتم من

 مجبورا هم من کرد رها هم منو بازویه و برگردوند صورتشو

کردم رها رو جهان بازویه و وایستادم صاف   

 نمونم جا ازش اینکه برایه هم من و افتاد راه به من از جلوتر جهان

برداشتم تر بلند قدمامو ... 

 به لباس رنگ و مدل همه که شدیم شیکی و بزرگ بوتیک وارد

میخورد چشم  

بود چوبی بزرگی اون به بوتیک دکوراسیون کل   

 اومدن ما استقبال به پوشی شیک و جوان زن و مرد ما ورود با

 همو همیدمف کرد احوالپرسی و داد دست جهان با مرده وقتی

 ...میشناسن

 لباسهارو تا کرد راهنمایی منو میرسید نظر به موقر خیلی که زنه

کنم پروف میتونم اومد خوشم هرکدوم از و ببینم   

میکشید لباسها بطرف منو که همونطور   

 جهانشاهم بله دیدم که انداختم نگاه جهان به و سرم پشت به برگشتم

 چیکار لبامو رویه لبخند اون ولی گرفتم نگاهمو میکنه نگاه من به

 میکردم

  

شد خریده هم همه که لباس چندین پروف از بعد   



 تو گذاشت لباسارو ندارین الزم ای دیگه چیز گفتن با مرد فروشنده

  پاکت

بود نه سوالش این به من جواب که   

 نشسته همیشگیش ژست همون با چوب شکل به مبل رو جهانشاهم

 گذاشته دستشو و دیگش پایه رو بود ختهاندا پاشو یه که بطور بود

میکرد نگاه رو من و مبل پشتی رو بود ... 

 زبون به میکشیدم خجالت که داشتم الزم یچیزایی هنوز من ولی

 فروشنده با بودم فهمیده که خانومه روبه آروم همین برایه بیارمش

 زیر لباس مغازه پاساژ این تو ببخشید گفتم شوهرن و زن مرد،

هست هم فروشی   

 بود اومده خوشش خیلی منم اسم از و بود شیوا  اسمش که خانومه

گفت  آرومی خنده   

 انقدر چرا میزنی حرف مرد یه با داری انگار جان یامور:شیوا

میکشی خجالت  
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میکنم خرید اونجا از خودمم من عالیه جنساش که هست یکی اینجا   

داد ادامه و زد چشمکی   

راضیه بهمن مخود از بیشتر:شیوا   

 

 و عاشقانه خیلی که باهم برخودشون و رفتار بود شوهرش بهمن

دارن دوست هم همدیگرو بود معلوم و بود خوب   

 

 در از کشید خودش همراه منو ساناز بوتیک میریم گفتن با شیوا

 کنم فکر که خودم اسم با اونم زد صدام جهان که بودیم نشده خارج

نمیکردم احساس قلبمو ضربان الاص اصال چون کردم قلبی ایست   

وایستا یامور:جهان   

 

 مقابلم چرخیدم که طرفش به وایستاد هم شیوا اسمم زدن صدا با

 و آورد در کارتی روشنش ای قهوه چرم پول کیف از بود رسیده

گرفت مقابلم   

میخوام؟؟ چی من میریم؟ویا کجا داریم فهمید جهان یعنی   

 پرسید شیوا وقتی هم طرفی از نگیرم جهان از کارتو نمیتونستم

 لبخند فقط و ندادم منفی حتی یا و مثبت جواب ارجمندی آقایه نامزد



 گذاشت و ندادم جواب خجالتم از کرد فکر شیوا که زدم ای مسخره

سوالش جواب بودن مثبت پایه  

 

گرفتم رو بانکی کارتو  

بخر داشتی الزم هرچی:جهان   

 

 نگاه چشماش به کردم گاهن صورتش به انداخته گل هایه باگونه

  نمیکردم

کردم زمزمه خشداری و آروم باشه لب زیر  

 اونم  ولی بود بینشون فرق آسمون تا زمین روزبه و جهان درسته

 خواستن و نیستم  اجتماعی و امروزی  دختر من میکنه فکر حتما

 نیازهایه از جزئی که رو(  زیر لباس) لباسها این  کردن بازگو و

آوره خجالت من برایه زنه یه یا و بالغ دختر یه   

 من میکنیم زندگی داریم ما که عصری و دوره به توجه با  درسته

 نداشت اشکالی خودم نظر از ولی بودم خجالتی حد از بیش یکم

بودم قائل مرز و حد خودم برایه چون ... 
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 چیزی سبرعک چون شدیم خارج پاساژ از که بود شده شب دیگه

 کرد خرید خودش برایه پاساژ همین از هم جهان میگفت پیمان که

 تعریف جنسی از فروشنده وقتی که بطوری بود پسند سخت خیلی

 اهمیت بی پسندا ظاهر ما بنظر که میپرسید ازش سوالهایی میکرد

  بود

 

نمیزد حرف زیاد من با جهانم بودم شده خسته واقعا   

 شاسی و بزرگ ماشین سمت به رفت جهان شدیم خارج پاساژ از تا

شد سوار و بود خودش ماشین شبیه خیلی که رنگی سیاه بلند   

؟ اینجا آورده کی اینو  

 رو بود دستم که پاکتی و کیسه چندتا منم نیومده در صداش تا

 جهان که سوارشدم عقب خودمم و ماشین عقب  صندلی رو انداختم

اومد تمدس کار حساب که کرد نگاهم و برگشت آتشین   

جلووو بشین:گفت تحکم با  

 

شدم سوار جلو و شدم پیاده زودی   

 تا کرده تحمل امروز من قلب این که هیجانی و استرس اینهمه با

خیلیه نیفتاده براش اتفاقی االن   



 گره هم به که ابروهایی و اخم اون با هم جهان بودم معذب خیلی

میکرد رانندگی آروم داشت بود خورده ... 

 

 مدرنی و بزرگ رستوران جلویه رو ماشین رانندگی کمی از بعد

داشت نگه   

 تعویق به رو خونه به رفتن که میبودم ممنون جهان از باید آیا

 ...مینداخت

شدیم رستوران محیط وارد هم دوشادوش ... 

 نیومده رستورانم بود وقت خیلی میکردم نگاه جا همه به چشمام با

مادرم و پدر رفتن بعد درست بودم   

بودم نکرده زندگی اصال سال چند این من انگار   

شکنجه و زندان چندسال به بودم شده محکوم ناکرده جرم به و ... 
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 و روکشید صندلی و رستوران دیوار کنار میزی سمت رفت جهان

نشستم مقابلش و کردم همینکارو متقابال منم روش نشت   

گرفت مقابلم رو منو   

کن انتخاب بیا:جهان   

 باشی داشته غذارو نوع انتخاب حق اینکه و اومدن رستوران شاید

 شده سرحال و خوشحال خیلی من ولی نباشه کننده خوشحال زیاد

 ...بودم

نگرفت دست به منو جهان ولی کردم بازش و گرفتم رو منو   

 من ولی بود زیاد خیلی قیمتاشونم دادم غذاها نوع و اسم به حواسمو

 و کوبیده کباب اونم داشتم دوست کباب بیشتر هرچیزی از االن

گوسفند جیگر  

 

 بابا که بود کبابی همون دنیا کباب ترین بخش لذت من برایه 

 به که ابداری جیگرایه و میکرد درست خودش دستایه با شاهرخم

میکرد کباب شکل بهترین   

گفتم جهان به رو و بستم رو منو و دریا به زدم دلو   

میخوام کوبیده کباب:یامور   

 

کرد نگاهم آروم   

جیگر و:یامور   



 و شد بلند میز کنار از آروم ولی میزنه بهم حالی ضد یه حاال گفتم

 کردم نگاهش بشه خارج دیدم از که جایی تا  رفت کجا به نمیدونم

زد غیبش کجا نشدم متوجه دیگه ولی   

 

 به کردم تماشا رو رستوران محیط و  چونم زیر گذاشتم دستمو

 بعصیاشونم و لبخند یه با که آروم که کالسی با رظاه به آدمایه

میکردن میل غذاشونو داشتن واکنشی  هیچ بدون ... 

 

ولی نخورد چشمم به کوبیده کباب و جیگر ها غذا منو تو منکه ... 

 افتاد داشت قرار مقابلم همچنان که رستوران منویه جلد به چشمم تا

 همین الهم جهان رستوران این داشت امکان یعنی کردم هنگ

 چه از خوب داشت امکان که مالی لحاظ از باشه خودمون جهانشاه

جانی؟؟؟ لحاظ از حتما خانوم یامور نداره امکان لحاضی  
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 رستوران کلمه روش طالیی حروف با که منو جلد به خیره هنوز

که بود،بودم شده نوشته جهان   

نشست مقابلم دوباره جهان  

 که بود کرده تعغیر جهان در حتی یا و من در چیزی چه نمیدونم

 و مغرور قیافه اون از حدودی تا و بزنم حرف باهاش داشتم دوست

نداشتم ترسی خشکش   

 

گفتم و دادم نشون رو رستوران اندازه مثال  و حجم هوا تو  دستم با  

 

خودته؟؟ ماله فقط بزرگی این به رستوران:یامور  

 

 به خودم و داشتم ککوچی روستوران یه داشتم دوست خیلی من

 رستوران جنوب قطب جهان حال و میکردم رسیدگی کاراش بیشتر

داشت بزرگی این به   

 

 حتی حرکتی ولی افتاد چین چشماش گوشه من حرکت این با

خندید جهان بگم بتونم که نشد ایجاد لباش رو کوچیک ... 

 

گفت بمش صدایه با   



منه ماله آره:جهان ... 

کردم نخودی و کوچیک خنده   

 

 نگاه منو خوند توشون رو تعجب میشد که چشمی با دیدم که

 ...میکنه

 چیزا اینجور باید...ایناست از بیشتر پدرت ثروت که تو:جهان

باشه عادی برات ... 

 

کشیدم شالم به دستی و کردم جمع خودمو کمی حرفش این با    

گفتم آرومی صدایه با   

 نداشتم کم هیچی شدنشونم فوت قبل بود ثروتمند پدرم آره:یامور

 که هرچیزی برایه و بیام بار مغرور و لوس نمیزاشت پدرم ولی

 ثروتی و مال دیگه که رفتنشونم با میکردم تالش باید میخواستم

که اونم داییم قیمم و بود کم سنم نموند ... 

 

  نوجونیم دوران نفهمیدم اصال من...بدم ادامه نتونستم دیگه

گذشت چطوری  
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میکردم نگاه بود کرده نرمشون اندکی کرم که دستام به حرفی بدون  

نمیزد حرفی هم جهان  

 

 با و چیدن میز رو سفارشاتمونو و رسیدن فرا گارسون دوتا که 

 منفی جواب شنیدن با و قربان ندارین نیاز ای دیگه چیز گفتن

رفتن جهانشاه ... 

 قورت دهنمو آب و ردمک نگاه شده کباب هایه کوبیده و جیگرا به

 بود جوجه کباب ولی بود خریده کباب پیمان هم ظهر اینکه با دادم

 گردی پاساژ اون بعد االن و بخورم زیاد نتونستم ولی بود خوشمزه

میکردم گرسنگی احساس  

 

 خودم برایه نتونستم و برگشت خجالتم احساس یدفعه چرا نمیدونم

بکشم غذا   

 از آروم که گرفت مقابلم رو دهکوبی کباب و برنج بشقاب جهان

گرفتم دستش   

 



 به... بود کشیده غذا من برایه جنوب قطب جهان یعنی وای

 که انداختم پایین سرمو میخورد غذا بیتفاوت کردم نگاه صورتش

گرفت قرار بشقابم کنار ای گوجه   

کردم نگاهش شده گرد چشمایه با   

بخور:جهان  

 و سینم چپ سمت ودب کرده جمع رو هیجان همه اون خجالتم

میکوبید محکمتر لعنتی اون عوضش ... 

خوردن به کردم شروع منم   

رسید گوشم به جهان صدایه که   

 

میخوری؟ کوبیده و برنج با جیگرو چجوری:جهان   

 هم من با داشت دوست یعنی بود داده قرار مخاطب منو اون

بشه صحبت   

 

خوردم نوشابمو از قلپ یه و زدم مالیمی لبخند    

 ولی...کبابم دوتا این عاشق من چون میتونم که خوردن خب:موریا

میچسبه نون با بیشتر کوبیده کباب و جیگرو ... 

 

داد تکون فهمیدن نشونه به سری اونم ... 



 اصال شدم خیره بهش من که بخوره غذاشو تا انداخت پایین سرشو

میبارید مردونگی جهان رفتار و حرکات از   

رسیدم؟ اینجا به من چیشد ... 
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 و تاریکی تو عمارت و بودن خوابیده همه عمارت رسیدیم وقتی

بود رفته فرو سکوت  

 از منو و  داده نشون من به منطقیشو و مهربون رویه امروز جهان

بود داشته نگه دور عمارت این   

االن ولی بودم دلخور ازش که صبح ... 

 بود داده تکیه تتخ تاج به لخت تنه باال با شدم که جهان اتاق وارد

 زیرسیگاری تو سیگارشو خاکستر ازگاهی هر و میکشید سیگار و

میتکوند عسلی رویه   



 اتاق دود از حجم این که بود کشیده سیگار چندتا من اومدن تا مگه

بود گرفته فرا رو  

 نمیکشید نمیکشید سیگار بودم دیده و کرده دقت من که اونجایی تا

میکرد خاکستر یجا رو بسته یه میکشید وقتیم   

افتادم سرفه به رسید گلوم به دود وقتی   

 تماشا رو بودم لباس مثالدنبال  کمد تو که رو منی بیخیال همچنان

بستم رو کمد دره و برداشتم راحتی شلوار و شرت تی میکرد  

 باز تاقشو یه و رفتم اتاق پنجره سمت به اول خیرش نگاه مقابل در

  کردم

 

 و رفته حموم سمت به نیفتاد اتفاق این ولی بپره بهم که االنه گفتم

 از بلندمو موهایه و کردم عوض راحتی لباس با شلوارمو مانتو

ریختم دورم و کرده آزاد کش حسار   

 و تونیک با باید کی تا اتاقیم هم جهانشاه با کی تا نبود معلوم خب

 رخت سبد تو ریختم بودم آورده در تنم از که لباسایی بخوابم شال

 ...چرکا

  مسواک دستشویی تو موجود روشویی تو تا شدم که خارج حمام از

 کامال چشمایه با همچنان جهان ودیدم بود تاریک کامل اتاق بزنم

میکنه تماشا منو باز   

نبود اتاق هوایه تو شناور هایه دود از خبری دیگه و  



 کرده هنگ بود حموم کنار که دستشویی در سمت به چرخیدم تا

سرم رو ریختن جوش آب سطل یه گاران  وایستادم  

بگیر االن منو جون خدایا سرم بر خاک برسرم خاک ... 
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 ولی سنگی و چوبی یعنی بود عادیا اون از دستشویی دیوار و در

لعنتی حموم این  

چرااااا؟؟؟؟؟؟ نبود حواسم من چرا  

 هم اتاق فضایه وقتی که دودی شیشه اونم بود ای شیشه کامال حموم

دیده قابل داخلش میشه یکتار   

سرویس تو انداختم خودمو   

شد سرازیر اشکام خجالت از  

بود دیده زیر لباس با منو جهان یعنی   

نیفته شیطان دام تو تا گرفته نگاهشو حتما پس نه   



شبام و روزا به میشه زده گند هم سر پشت چرا آخه ... 

بیرون برم اینجا از چجوری حاال   

کردم خشک حوله با و پاشیدم صورتم به آبی و زدم مسواک  

 اون بیشتر یا ساعت نیم یک نمیدونم بود آتیش کوره تنم خجالت از

بودم تو   

شدم خارج دستشویی از که خوابیده حتما جهان کردم فکر   

 قفسه رفتم تخت سمت میکردم نگاه جهانو که همونطور مستقیم و

بود بسته چشماشم و میشد پایین و  باال آروم سینش   

 تماشا رو جهانشاه و بودم وایستاده تخت کنار بالتکلیف همونطور

 میکردم

نمیخوره تکونی دیدم که    

 به زده خودشو که شعورشه بخاطر یا خوابه واقعا میدونه خدا

  خواب

 با مشترک پتو گوشه و کشیدم دراز تخت رو بهش پشت بنابراین

کشیدم خودم  رو جهانو   

فشردم هم به محکم چشمامو و لپم زیر گذاشتم دستامو تا دو ... 

بشم روانی بود مونده کم دیگه  خیال و فکر از   

 کردم فکر... و میترسیدم چیزی از که بچگیام مثل همین برایه

 بیدار جهان اگه که هستم نامرئی آدم یا چیزی بالشتی مثال یا سنگ

نمیبینه منو بشه  



 

رفتم فرو خواب به و شد سنگین چشمام  و ... 
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کردم باز چشمامو که بودم شده سیر خواب از دیگه کنم فکر ... 

 نگاه دیوار رویه بزرگ ساعت به بود شده روشن کامال اتاق محیط

بود 11 ساعت کردم   

 وای نبود اتاق تو جهان نشستم جام تو سریع افتاد کار به مغزم تا

ییعن کرده آماده صبحانه کی شدم بیدار دیر خیلی من ... 

 خارج اتاق از و کردم عوض لباسمو و شستم صورتمو و دست تند

 سالن تو وپریسا خان نادر و بانو مهین  پایین اومدم ها پله از و شده

 به نادرخان جواب فقط که دادم سالمی زدن حرف مشغول و بودن

رفتم آشپزخونه سمت به رسید گوشم  

آشپزیه مشغول من به پشت زنی دیدم که   

د؟بو کی این  



طرفم به چرخید من سالم صدایه با  

داد سالممو جواب و زد لبخندی   

 مهربونی و شاد قیاقه باشه داشته سن سال 45یا40میخورد بهش

  داشت

هستین؟ کی شما بپرسم میتونم ببخشید:یامور  

گفت مهربونی لحن با و کشید دست کارش از  

 کارایه تا کردن استخدام منو جهان اقا سارام من عزیزم بله:خانومه

 یامور باید شماهم شدم آشنا بقیه با...بدم انجام رو آشپزی و عمارت

خوابن هنوز همسرشون گفتن چون باشین آقا همسر خانوم ... 

 

 من که گفته خانوم زهرا به مادرش و پدر بخاطر جهان شاید

میشد آب دلم تو که بود قندهایی االن ولی همسرشم   

خانوم سارا خوشبختم:یامور   

بخوری تا کنم آماده صبحانه بیا گرسنته حتما.عزیزم منم:نومساراخا   

 

 داری کار خودت تو جون سارا نیست الزم نه گفتم و زدم لبخندی

میکنم آماده خودم من   

گفت ممنونی و زد مهربونی لبخند   



 روش دستی و رفتم سمتش به افتاد ظرفشویی ماشین به چشمم تا

  کشیدم

 

اورده؟؟ کی اینو:یامور  

 خودشون جهان اقا کنم فکر کردن نصب و آوردن صبح:سارا

بودن داده سفارش ... 
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 طبق هام گونه و افتادم دیشب یاده جهان اسم دوباره  آوردن با

بشم رودرو باهاش چجوری حاال شد سرخ معمول   

 

 بنظر بود افتاده اتفاق این واقعا یا دیدم خواب تو نمیدونم دیشب

بودم رویا تو تماح نداشت امکان که خودم   

 رو انگشتهایی رد و میکرد نوازش موهامو دستی کردم حس ولی

میکردم احساس بازوم رو   



نداشت امکان این ولی بود جهان یعنی  

 ناز منو که حد اون تا نه دیگه ولی بود شده نرم رفتارش جهان خب

 صد دیدم خواب اینکه احتمال خودم بنظر پس کنه نوازش و

بود درصدی  

 

 اتاق به برگشتم دوباره کردم آماده خودم که صبحانه وردنخ بعد

 رو روبه جهان با نمیشد روم بیشتر و  نمیخواست دلم چون جهان

 ...بشم

 خریده دیروز که لباسهایی جایی جابه و کردن جمع مشغول خودمو

بودم کرده بودیم   

بود خریده راحتی لباس و کفش شلوار و مانتو چندتا برام جهان   

 دیگه انسانه باالخره جاهایی  یه ولی خشکه ظاهرش وت درسته

 یا و رستوران به بردنم یا برام لباس خریدن مثل میده نشون نرمی

 بخاطر زیاد احتمال به که بماند حاال عمارت برایه خدمتکار گرفتن

میکنه کارو این خانوادش حضور  

بزارم دلم کجایه دستمو به زدن کرم اون ولی ... 

 کنه متقاعد عقلمو شده هم زور به تا میکرد تالششو تمام داشت قلبم

نیست منظور بدون کوچیک هرچند جهان رفتارایه که ... 

 



 از یکی تو بزارمشون تا میکندم زیرامو لباس مارک داشتم

 گذاشتم اونارم نداشت توش چندانی وسایل که جهان کمد کشوهایه

بود توش قیمت گرون ساعت عالمه یه که کشویی تو   

 قبال نکنم فکر که کمدشو از کشو آخرین نزنه مغزش به انجه کاش

کنه باز رو میکرده ازش چندانی استفاده  
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 نگاه زیرام لباس رنگارنگ ردیف به داشتم و چیدم سلیقه با همرو

 جهان و شده باز در بندش پشت و خورد در به ای تقه که میکردم

شد وارد   

 جام از زود ولی کرد همنگا مشکوک که بستم رو کشو زود حول

 نوشته روشون درشت سایز که رو شده کنده مارکایه و  شدم بلند

کردم مچاله دستم تو رو بود شده .... 



 زیاد احتمال به گفتن خانوم سارا نبودن خونه صبح پیمان و جهان

 و نرفتم پایین ناهار  خوردن برایه منم همین برایه بیان ناهار برایه

ندارم میل گفتم بود اومده زدنم صدا ایهبر که خانوم سارا به ... 

 

 برعکس  که نشم رو روبه جهان با تا بود بهانه غذا به نداشتنم میل

 نشون مشغول الکی خودمو من گرچه هستیم اتاق تو تنهایی االن

ازش میدزدم چشم و میدم ... 

اتاق تویه آشغال سطل تو انداختم دستمو تو شده مچاله کارتایه ... 

 منظره تا بودم گذاشته خودم که پنجره کنار ندلیص رو نشستم

 و کنم تماشا رو میشد زیباتر داشت بهار ورود با که رو باغ زیبایه

 از  بیشتر االن  من واقع در ولی شدم دستام به کرم مالیدن مشغول

میکردم تماشا رو جهان داشتم پنجره شیشه از باغ منظره اون  

 راحتی لباس تا میکند تنش از لباساشو میشد اتاقش وارد تا که

 ...بپوشه

 محکم که کمربندش به بره دستش خواست و شد لخت باالتنش تا

پایین انداختم سرمو و بستم چشمامو   

رسید گوشم به صداش   

کن آماده حوله و لباس برام بگیرم دوش میرم:جهان ... 

 داخلش دیگه االن که ای شیشه حمام وارد ای دیگه حرف بدون و

شد ودنب دید قابل ... 
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 نشدم ناراحت درخواستش شایدم یا و دستورش از چرا نمیدونم

 لباس همسرشون برایه که زنایی مثل میخواست دلم برعکس

 جهانشاه برایه منم بپوشن لباس اونا سلیقه طبق تا میکنن انتخاب

کنم انتخاب لباس   

 رو ای سرمه تس تیشرت و راحتی شلوار و رفتم کمدش سمت به

بود جهانشاه ماله که سفید تنپوش حوله و برداشتم   

 

 افتاد یادم که بدم بهش رو حوله تا برداشتم حموم سمت به قدمی

من داشتم مکافاتی عجب کشیدم آهی...برنداشتم زیر لباس براش   

 انتخاب لباس جهانشاه برایه کنه هوس میکنه غلط من قلب این اصال

 ...کنه

میومد حموم از اب صدایه مکن چیکار حاال  

 به دستم تو گرفتم رو حوله و تخت رو انداختم  شلوارشو و تیشرت

که زدم درش به ای ضربه و رفتم حموم سمت   



 به خودمم چون و  شنیدم در پشت از صداشو کرد درشوباز جهان

میکردم نگاه زمین  

چیشده؟:جهان  

اوردم حوله براتون:یامور   

 گفتن با و دستش رو انداختم رو حوله دتن من و بیرون آورد دستشو

 اینکه بدون و  بپوشین لباس راحت شما تا بیرون میرم اتاق از

بیرون زدم اتاق از باشم ازش حرفی منتظر ... 
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 شطرنج مشغول دیدم رو پیمان و نادرخان که رفتم پایین ها پله از

بودن کردن بازی ... 

بزارم آزاد فکرمو اعتیس چند کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس   



 بهشون تا بود برداشته عمارتو شوخیاشون و خنده و کل کل صدایه

 منو دست با و شد بلند جاش از نمایشی اخم با پیمان شدم نزدیک

گفت و داد نشون   

 شطرنج اصال میکنم بازی بد من...اومد گلتونم عروس بفرما:پیمان

 جهان پسرم سر سربه برم من...شطرنجه استاد یامور نیستم بلد

بهتره بزارم جنوب قطب  

 

 برعکس نکنم فکر چیزا این به میخوام من حاال بدجنس پیمان ای

میکنه خطاب عروس منو ... 

شطرنجم استاده کجا من   

 از جوابشم که نشستم مبل رو دادم سالمی رسیدم بهشون وقتی

بود مهرها دوباره چیدن مشغول ،نادرخان شنیدم دونفرشونم   

کرد اشاره نادرخان به سر با و زد چشمکی که کردم گاهن پیمان به   

 هرچقدر نادرخان میزارم تنها عروسو و شوهر پدر شما من

کنین زنی جر میخواین .  

 شد گرد چشمام که فرستاد برام بوسی که رفتم براش ای غره چشم

بود شاد و سرحال امروز پیمان عجب ... 

گفت و داد تکون طرفین به سری خنده با خان نادر   

خان بازنده آوردم کم بگو:نادرخان  

گفت من روبه و   



 پر جوانک داره هم ادعا من برایه نمیشه سرش شطرنج از هیچی

  رو

 میوه از سیبی بود ناراضی اومده پیش بحث از که بازنده پیمان

گفت و برداشت میز رو خوری   

 

 میدم نشونتون بعدن نداشتم بازی حس من امروز نخیر:پیمان

ارجمند نادرخان  

فعال شده کم خونم جهان،آریایه مخ رو برم که میرم االن  

کرده ترک مارو و   

 باال ها پله از که پیمان به ای اشاره خنده با و آروم خان نادر

گفت و کرد میرفت   

 صداش آریا نداره دوست جهان میدونه رو بزمجه میبینیش:نادرخان

حساسه جهان که چیزی رو میزاره دست هی کنیم   

گفت ارومتر و کشید اهی خندش طوس   

 بیا بیخیال...کنه حفظ هم برایه رو رفیق دوتا این خدا:نادرخان

 شطرنج

نشستم مقابلش صندلی رو رفتم و گفتم آمینی   ... 

دختریه و پدر دل درد برایه موقعه بهترین:نادرخان ... 

  چون:  داد ادامه  خنده با و چرخوند کاسه تو چشماشو خان نادر

گردی تهران رفتن پریسا و نوبا مهین  [20.08.19 05:47] 
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 و بود مهربون و خوب خیلی نادرخان بودم فهمیده که همونطور

میکرد صدا دخترم منو   

 و کیش منو اون ولی بودم جلو من اینکه با چرا نمیدونم هم بازی تو

کرد مات   

کرد زنی جر حتما پیمان قول به  

 و مغرور جهانشاه که گفت مانوپی جهان بچگیهایه از خان نادر

 که گفت و... بوده خرابکار و شیطون پیمانم و میکرده رفتار فهمیده

تعجبه در هنوزه که هنوزم متفاوت شخصیت دو این دوستی از  

 

 بیشتر که کوتاه گفتگویه و خاطرهاش  از یکم تعریف از بعد

میدادم جواب من و میپرسید سوال نادرخان   

 ملحق بهش میتونم منم دارم دوست اگه و بزنه قدم باغ تو میره گفت

  بشم

 پیمان و جهان از خبری که بود باال طبقه به حواسم همه من ولی

 ...نبود

 



 جهانشاه اتاق از پیمان بلند صدایه یدفعه که رفتم باال ها پله از آروم

بود باز کمی اتاق در رسید گوشم به   

ختماندا  داخل به نگاهی در الیه از و شدم نزدیک   

 دستاشو و بود در به پشتش و بود وایستاده پنجره جلویه  جهان

 با من که  رنگ ای سرمه راحتی شلوار جیب تو بود گذاشته

بودم کرده انتخاب براش ستش تیشرت   

بود در به پشتش پیمانم   

 با که بگیرم فاصله در از خواستم نمیومد خوشم سمع استراق از

شد جلب توجهم اسمم اومدن   

داره گناه یامور...جهان نمیکنم درکت اصال من:نپیما ... 
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 اون،اون کنم باور نمیتونستم اصال رو بودم شنیده که حرفایی

باشه؟ منطق بی و احساس بی میتونست چجوری  



کنه؟ بازی من احساس با میتونست چجوری   

 من به درسته بود زده جونه قلبم تو جهانشاه به نسبت تنفر احساس

نداشت من با کاری چنین انجام حق ولی بود کرده مکک خیلی   

 سوخته احساس بخاطر و بودم گرفته پناه ای گوشه خودم اتاق تو

میزدم زار یخ کوه اون  توسط شدم   

کردم مشاهد رو بحثشون خودم چشمایه با و شنیدم خودم گوشایه با   

بودم فهمیده رو جهانشاه رفتار تعغیر از حد این دلیل حاال ... 

 نقش تو بازی و موندن پایبند منو الکیش محبت با میخواسته ونا

کنه همسرش ... 

 امیرعلی و سینا خواستگاری بخاطر گفت پیمان که شنیدم خودم

 بودنم احمق و بیخبری عالم تو کاش شده عوض من با رفتارش

نمیشنیدم حرفارو این و میموندم  

 هم قلبم مامچش بر عالوه و کردن پیدا خودشونو راه اشکام دوباره

  سوخت

 بزنم من ترسیده کردن خواستگاری من از امیرعلی و سینا چون

شدش مال بر نقشه و بمونه جهان وسط این و چیز همه زیر  

 با اون بود کرده انتخاب من داشتن نگه برایه راهو بدترین اون ولی

بود کرده بازی من احساس   

 تعغیر اون ولی نزد بهم عاشقی و عشق مورد در حرفی درسته

بزارم چی پایه رو رفتار ... 



 و ای عقده چقدر تو ببین نداره تقصیری جهان احمق یامور نه نه،

 دینتو و دل کوچیک رفتار تعغیر یه با که داری محبت کمبود

 ...باختی

زدم زار حرفاشون یادآوری با دوباره  
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 جهانشاه

 

 هدفم راجب پیمان به که حرفی زا بعد بود ریخته هم به کال اعصابم

 خودم با نمیدونستم نبود کن ول  بزمجه حاال گفتم بهش دختره این و

چندم چند   

 درختاش برگایه که باغی تو داشت که میکردم تماشا رو پدرم داشتم

 به دستی و وایمیستاد هم ازگاهی هر میزد قدم بودن زده جونه تازه

 مرور عمارتو این تو خاطراتش داشت شاید میکشید درختا تنه

  میکرد

رسیده گوشم به سرم پشت از پیمان کالفه صدایه دوباره   



توام با جهانشاه هی:پیمان   

 

کفریه دستم از یعنی گفتنش جهانشاه این  

مار زهر:جهان   

نمیزدم حرف باهاش رو در رو اینکه   

 اون رو حق حرف وسط این میدونست و بود کرده کالفش بیشتر  

میزد حرف قلدرانه همین برایه نمیچرخم فشبطر که میزنه  

 

 همه زیر بزنه یامور نمیخوای چی یعنی توام با جهان:پیمان

 با داری چرا پس... بود شده عوض باهاش رفتارت که تو...چیز

 مهم انتخابهایه چرا نمیخواییش وقتی میکنی بازی احساساتش

میگیری ازش رو زندگیش  

 و لبام بین گذاشتم و آوردم در جیبم تو سیگار پاکت از سیگاری

بشه روشن تا زدم پک میزدم آتیشش فندکم با که همنطور ... 

 منافع بخاطر اونم بکنی اینکارو دختر اون با نداری حق تو:پیمان

 خودت

 

گفتم سیگار دود از ناشی خشدار و بم صدایه با   

بزمجه نکن دخالت تو...مربوطه خودم به اینش:جهان  



دغری پیمان حرفم این با  
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 این تو بدی ادامه کارات این به نمیزارم نامرد،من شو خفه د:پیمان

برسونه بهش آسیبی  احدالناسی نمیزارم یامورم طرف من ماجرا ... 

 

 کف گرفت حرصم خودم راجب پیمان از اونم نامرد کلمه شنیدن با

 اگه لرزیدن بدی صدایه با هاش شیشه که پنجره به کوبیدم دستمو

بودن شده خورد االن ها شیشه شک بدون بود محکمتر یکم ضربم   

 

 نمیرسید بود باغ تو که پدرم گوش به بودم مطمعن که فریادی با

 غریدم

 



 بازی نفر یه احساس با دارم که مربوطه خودم کردم،به خوب:جهان

 از و هستم خودم منافع بفکر اره نداره ربطی هیچ هم تو میکنم،به

 بزار آخرش...میکنم استفاده نقشم تو آخرش تا هم خترهد اون

بشه میخواد هرچی ... 

 

 با اولش که چرخیدم طرفش به خشمگین حرفم شدن تموم از بعد

شدم مواجه ناباور و گریون چشم دوتا   

بود پیمان و من مشاجره شاهد در الیه از دختره  

بود نشده حضورش متوجه هم پیمان کنم فکر   

 برام وضعیتش دیدن که بود افتاده من در اقیاتف چه نمیدونم

نبود خوشایند   

 پیمان به رفت کنار  در جلویه از و داد تکون برام طرفین به سری

نداشت دختره اون از کمی دست وضعش که کردم نگاه  

 اهل میشناختم من که جهانی...جهان نمیشناسمت دیگه انگار:پیمان

نبود شکستن دل ... 
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 کامال هوا میکشیدم سیگار پشت سیگار و بودم نشسته اتاقم تو

 گردیشون تهران از تازه پریسا و مادرم کنم فکر...بود شده تاریک

بودن اومده   

وقتم سر بیاد مادرم که بود االنا ... 

نبود خبری هم یامور از   

 شنیده ولی بشنوه پیمانو و من بین حرفایه اون نمیخواست دلم اصال

 و کنه تالفی شاید بود خواهد چه العملش عکس نمیدونستم من و بود

چیز همه زیر بزنه   

کرد خواهد اینکارو حتما نه شاید ... 

 بدم نشون  تفاوت  بی خودمو و بگم دروغ بتونم هرکی به ولی

 و قلبی حرفایه پیمان به حرفام اون میشناسم بهتر خودمو که خودم

نبود واقعیم   

 باهاش رفتارم بمونه پایبند قرارداد به دختره اون اینکه بخاطر من

بود نکرده تعغیر   

 مادرم به احساسم مثل داشت فرق همه با دختر این به احساسم

هستن یا بودن زندگیم تو که زنایی کل و عسل به احساسم  

 

 که دخترایی و زنا...داره فرق همه با معصومیتش و دختر این

 بودن درنده گرگ مثل ونبیشترش شدن زندگیم وارد کوتاه هرچند



 زندگیش گرگهایه دست از که  بود آهویی بچه مثل دختر این ولی

 شده اضافه گرگا اون   به منم ذهنش تو حتما االن و میکرد فرار

 ...بودم

 فکر نبودش به نمیتونم میکنم مرور رو بود اینجا که مدتی این وقتی

  کنم

 دختر این به که میکنه اعتراف خودش پیش مغرور جهانشاه اره

کرده پیدا احساس کوچیکه خودش از سال 13 که ای بچه ... 

 پیدا شدت میخوابیم مشترک تخت رویه که وقتی از حس این شاید

  کرد

میکنه خودش جذب منو موهاش و تنش عطر چون ... 

 لباسام کندن بعد و کردم خاموش سیگاری زیر تو دستمو تو سیگار

شدم حموم وارد تنم از ... 
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کردم باز رو اب دوش بود آتیش کوره تنم و بود کرده داغ مغزم   

 مین چند بعد رفت نفسم گرفتم قرار زیرش آروم  بود  یخ یخه آب

کردم تنطیمش گرم آب با ... 

 بخارش تا کشیدم روش دستی و وایستادم گرفته بخار آینه جلویه

بشه پاک   

 اون که جایی افتاد سینم به نگاهم هکالف چشمایه با دیدم رو جهانشاه

 قسمت اون به دستی بود نمونده ردش بود گرفته گاز دختره

 ...کشیدم

 کشیدم ای کالفه نفس ناباورش و اشکی چشمایه یادآوری با دوباره

برگشتم دوش زیر به و .... 

 یامور مقابل احساسشو مغرور جهان کنه فکر پیمان نمیخواستم

 ربط نقشم و هدف به رفتارمو شدن نرمتر همین برایه  باخته

 ....دادم

 

 که رفتم پایین طبقه به لباسام پوشیدن از بعد شدم خارج که حمام از

یامور بجز بودن نشسته سالن تو همگی ... 

 دلیل حتما میرسید خوشحال بنظر زد لبخندی من دیدن با مادرم

 و ما قهر پایه گذاشته رو خودش اتاق تو یامور حضور و غیبت

موقعیته این از استفاده سو زمان بهترین گفته خودش پیش ... 

 



رسید گوشم به مادرم صدایه  

 صدات شام برایه بیام خودم میخواستم دیگه جان آریا:بانو مهین

 ...کنم

 لم مبل پشتی به سرم دادن تکون با و نشستم مبل نزویکترین رویه

 ...دادم

شد تر عریض مادرم لبخند که   

 وقتی میدونست بود حفظ از حرکاتمو و ررفتا همه و بود مادرم

میشم حرف کم ندارم حوصله و کالفم ... 

 بین اختالف وجود و شوهری و زن قهر به تاییدی مهر یعنی این و

مادرم نظر از یامور و من ... 

کرد مقایسه به شروع مغزم دوباره افتاد پریسا به که نگاهم ... 
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 کرده قایم اتاقش تو سنجاب مثل خودشو و تهشکس دلش که دختری

 پا رویه پا و پوشیده تیشرت و شلوار قید بی که دختری این و کجا

کجا داده لم مبل به و انداخته .... 

 و بود نشسته وی تی طرف مبلهایه رو که افتاده پیمان به نگاهم

 رو نگاهم  سنگینی شاید نمیدونم میکرد عوض کانال هی کالفه

 ازم غیظ با نگاهشو و کرده حوالم ای خسمانه نگاه که کرد حس

بیشعور بزمجه گرفت ... 

 کنارم درست اومد پریسا نشستیم شام خوردن برایه میز دور وقتی

 ...نشست

نداشتم کاراشونو این حوصله اصال   

 غذاشو اخمو و حرف بدون پیمانم نبود یامور از خبری بازم

 ...میخورد

گفت خودشیرینی با پریسا   

بکشم غذا برات تا جان آریا بده بشقابتو:اپریس ... 

 چون کنم چشماش روانه رو خشمگینم نگاه تیر نشد وقت دیگه

داد سالمی و شد آشپزخونه وارد یامور موقع همون  

نشست پیمان کنار اومد دادن جوابشو پیمان و پدرم که   

 نگاه اصال من به بکشه غذا براش تا برداشت بشقابی هم پیمان

 داشته االن تا یعنی این که دیدم سرخشو چشمایه من یول نمیکرد

میکرده گریه ... 



 چرا چشمات ندیدمت عمارت برگشتیم وقتی از یامورجان:بانو مهین

 قرمزه؟؟

 

 از دختره که بود االنا و...بندازه تیکه بهش میخواست مادرم مثال

 نداشتم بعدش برایه ای نقشه دیگه من و بده لو چیزو همه حرصش

 با ازدواج به مجبور منو مادرم ماجرا شدن مال بر بعد که حتما و

 هم بانو مهین ولی بودم رایی خود و مستقل ادم درسته میکرد پریسا

داشت خودشو هایه سالح ... 
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 مادرم فریاد دادو و بده لو رو چی همه دختره بودم منتظر آن هر

 تصوراتم برعکس دختره محیرت و تعجب کمال در ولی بشه بلند

زد حرف ... 



 آرامش و خلوت به نیاز میکرد درد سرم جون مهین اره:یامور

 مشکلم مسکن یه با ولی دکتر بریم کرد اصرار خیلی جهانشاه داشتم

شکر خدارو شد حل ... 

 

 من خرج هم نگاهی نیم اصال اون ولی بودم خیره بهش همچنان

 ...نمیکرد

کردم نگاه معصومش صورت به ... 

 

 اسم کنی؟؟چون صداش آریا نیست بهتر عزیزم آهان:بانو مهین

اینه واقعیش   

 

گفت و کرد بلند سرشو بیتفاوت دوباره دختره   

 از جان جهانشاه ولی میزنم حرفو این که جون مهین شرمنده:یامور

متنفره بزنیم صداش آریا اینکه ... 

کرد اصابت من به یامور از بعد مادرم خشمگین نگاه تیر ... 

میخندید ریز و بود گرفته پایین سرشو پیمان ... 

 دیگه و میکرد  بازی غذاش با برافروخته صورتی با مادرمم

 و موضوع این سر نمیخواد که یاموره بخاطره میدونستم نزد حرفی

کنه بحثی من با اون پیش   



 پدر از تر خونسرد یعنی میبرد لذت غذاش از داشت بیخیال پدرمم

نکردم توجهی هم پریسا به بود خودش بازم منم ... 

 

 و خشمگین گرگ توله یه به بود شده تبدیل من کوچولویه سنجاب

میکشید پنجه  میشد نزدیک بهش کسی اگه که ناراحت البته ... 

 کردن عاشقی و بود  جوون خیلی دختر این...کنم چیکار نمیدونستم

 تعاد زندگی این به هم من ولی غرور گذاشتن کنار یعنی پاش پابه

بودم کرده ... 

 

 

 

 

249 

 

 

 

 



 حرفاش اون بعد میکردم فکر کرد زده حیرت منو بازم دختره این

 کمال در باز ولی جداکنه اتاقشو شبی چند حداقل شام میز سر

 ...تعجبم

 بلندشو موهایه و قدی آینه مقابل صندلی رو بود نشسته آرامش با

میکرد شونه ... 

میکردم ماشاشت و بودم داده تکیه تخت تاج به هم من ... 

نمیزد حرف باهام و نمیکرد نگاه من به هم باز ... 

 میتونه اینکه و میزش ریزه اندام به شد خیره نگاهم شد که بلند

باشه بغلی چقدر ... 

 مثل تا داشت نیاز تلنگر یه به االن اون میشناختم طرفمو منکه

بشه منفجر باروت ... 

دادم بهش رو شدن خالی فرصت این ومن ... 

چیز؟؟ همه زیر نزدی حرفام شنیدن از بعد چرا:نشاهجها   

 

 یعنی این و نموند دور چشمم از که کشید عمیقی نفس نزد حرفی

 رفتار به نشه دهن به دهن من با میکرد کنترل خودشو داشت

خندیدم دلم تو گرگم توله یا کوچولو سنجاب این بزرگونه   

 

بود اتاق گوشه کمد تو چیزی دنبال انگار  کالفه   



 میخواستی چیز؟؟مثال همه زیر نزدی چرا میگم توام با:جهانشاه

کنی؟؟ ثابت چیو  

 

 که دستایی و بدن و میدرخشید اشک بخاطر که چشمایی با ایندفعه

طرفم چرخید میلرزید ... 

 من...احساسی بی خیلی خیلی که کنم ثابت اینو میخواستم:یامور

 هرچند بدی طربخا که نیستم  آدمایی اون مثل من نیستم تو مثل

 کردی برام که کارایی بخاطر...کنم فراموش خوبیاشو ینفر بزرگ

 کمک بهت دادی نجات لجن روزبه اون دست از منو اینکه بخاطر

 ...میکنم

 

 حرفارو این داشت ولومش کنترل در سعی که صدایی و خشم با

  میزد

شدم نزدیک بهش قدم به قدم و شده بلند جام از   

دیگه؟؟ خب:جهان  
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 هایه لب به چشمم...ندارم تو مثل آدمی با حرفی دیگه من:یامور

افتاد لرزونش ... 

 چیز؟و همه زیر نمیزنی دیگه  و شدی تو خوبه ادم یعنی:جهانشاه

اره؟؟ دیگه هستی عواقبشم پایه  

آررره گفت خشم با  

 

 میکردم بغلش ناراحته و عصبی انقدر که االن میخواست دلم چقدر

 به وسوسه شیرین لبایه این از بوسه دوباره تجربه...میبوسیدمش و

بودم ای بهونه دنبال و بود انداخته جونم ... 

 

 بودم مطمعن من که خورد در به ای تقه شد جور هم بهونش که

کنه صحبت من با میخواد بود گفته چون دره پشت مادرم ... 

  

 حل عقب به آروم رو یامور و بستم کمدو دره سریع حرکتی در

 قرار لباش رو لبام باالخره و سرش نزدیک بردم سرمو و دادم

 ...گرفت

 تعحبشو از شده گرد چشمایه بازم چشمایه با و نکردم حرکتی اولش

 دیدم



 و گونه رو گذاشتم رو اونیکی و کمرش دور انداختم دستم یه

 قفل لبام بین شیرینشو و لرزون هایه لب و بستم چشمامو و گردنش

کردم بوسیدنش به شروع آروم  و کردم ... 

 رو افتاد و چکید چشمش از اشکی قطره بود زده خشکش تعجب از

کنه تقال و بیاد خودش به تا ولی  دستم   

 بعد و زد صدا منو که مادرم صدایه بندش پشت و شد باز اتاق دره

شد خارج اتاق از و کشیده هینی   

بود کرده جمع نمسی تو خودشو مادرم حضور خجالت از یامور ... 

یه و جداشده ازش اجبار به ولی نبودم بوسه این پایان به راضی  

گرفتم فاصله ازش قدم   

 و اشکی چشمایه با و داد تکیه کمد به کامل  نیفته اینکه برایه یامور

میکرد نگاه من به خیسش باز نیمه لبایه  
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 خاصی اتفاق هفته یک این وت میگذشت نوروز عید از هفته یک

یامور با مادرم مخالفت بعغیر نیفتاد ... 

 از من گرفتن لب بگم بهتره البته بوسمون دیدن بعد بود معلوم

 بود شده برطرف ازدواج بودن صوری به مادرم شکایه یکم یامور

 تعریف پریسا از مدام من پیش مادرم میومد پیش موقعیتش تا ولی

شخصیتی تخریب رو یامور برعکس و میکرد ... 

 درمورد منو نظر نمیتونست نبود دستش ای بهانه و مدرک تا مادرم

 قبول قابل ایی بهونه که روزی اون به وای ولی کنه عوض چیزی

باشه داشته ... 

 بهتر میتونی تو نه زیاده یامور و تو سنی فاصله میگفت من به مدام

و کنه رفبرط رو تو هایه نیاز میتونه اون نه و کنی درک اونو ... 

 سه دو از بیشتر که میکرد قهر نتیجست بی تالشهاش میدید وقتی

 خودش گفته به یا و بود مادرم با یا هم پریسا نمیکشید طول ساعت

 زندگی تهران که قدیمیش دوستایه با گذار و گشت حال در

 ...میکردن

 ما با و زدن زنگ خاتون و مشدی سال تحویل بعد ساعت یک

 نزاشتم دارم کار مشدی با اینکه بهانه به من و کردن صحبت

گرفتم ازشون رو گوشی و بکشه طول باهاشون مادرم مکالمه ... 

 

 هم با شبا هم وقتی و نمیشد همکالم من با یامور شب اون از بعد

 تخت لبیه یعنی فاصله دورترین با و من به پشت میشدیم تنها



 نمیتونستم لیو میشدم بیدار شبانش هایه گریه صدایه با میخوابید

بدم دلداری بهش ... 

 گفتم که مادرم حضور پایه بودم گذاشته هم رو بوسه اون دلیل

 منو خشم با که نیست صوری ازدواجمون کنم ثابت بهش میخواستم

بود گذرونده حمام تو رو یکساعتی و زده پس  

 

 ازش و بود اومده خوشش خیلی یامور از مادرم برعکس پدرم

 زیبایی و خانومی این به دختری داره شک میگفت و میکرد تعریف

 منو غیبت و میشستن پیمان با و کنه تحمل منو گنده اخالق بتونه

میخندیدن و میکردن ... 
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 به توجهم آورد صحبتاش مابین منو اسم که طاهری آقایه صدایه با

شد جلب جمع ... 



 اقا که شد صحبتایی هم پیش دفعه بزرگ ارجمند اقایه بله:طاهری

 االن ولی گفتیم رو جوابمون ما و بودن شاهد جان جهان و مشدی

 ظواهر بخاطر جوونی دل نمیخوایم ما و کرده فرق یکم شرایط

 پیمان آقا که البته و بشیم روسیاه خدا پیش و بشه شکسته قضیه

هستن حرفا این از سمجتر ... 

 بزمجه پیمان که بهاری پدر یعنی طاهری آقایه حرف این به جمع

خندیدن بود شده عاشقش ... 

 زنگ قبلش ،پدرم بهار خواستگاری بود کشونده مارو دوباره پیمان

 زده حرف خواستگاری دوباره جلسه راجبه طاهری اقایه با و زده

 در پیمانو وگرنه خونست این در ما حضور دوباره  از منظور بود

صدباره خواستگاری بگیم باید بگیریم نظر ... 

بود رفته فرو خجالتی داماد نقش تو بازم مانپی ... 

 به نگاهش که بود طاهری آقایه پسر امیرعلی به من توجه بیشتر

 نگاه یامور به وقتی و بودم کرده شکار باری چند رو یامور

 حرف بهار با امیرعلی به توجه بدون و بیتفاوت اون میدیدم میکردم

 ...میزنه

 بازجوها از یکی پیمانم خوب سشان از...طاهری خانوم با مادرمم

کیش بودن رفته عید تعطیات برایه همسرش و حسین امیر یعنی ... 

اومد حرف به پدرم  

 



 این ولی نداشتیم حضور ما که پیش دفعه طاهری آقایه:نادرخان

 اندازه خودمه پسره مثل پیمان...نیست قبول قابل رد جواب دفعه

 جانو بهار دخترتون ونهمیت اینکه و اقاییش به دارم دوسش جهانشاه

ندارم شکی کنه خوشبخت  

 

داد ادامه و بود نشسته کنارش که پیمانی شونه رو زد ای ضربه و  

 االن که کرده اشتباهایی و رفته هایی زیرآبی قبال البته:نادرخان

شده خوبی پسر  ... 
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شد تر زیر به سر پیمان پدرم حرف این با ... 

 هم ما خوب داده هم هایی قول و زده یحرفایی پیمان اقا لهب:طاهری

مهمتر همه از کردیم فکرامونو   

داد ادامه ولی کرد مکثی   



راضیه ماهم دختر:طاهری ... 

 

اومد بحرف مادرمم اینبار   

 مطمعنم من طاهری آقایه گرفتین تصمیمو بهترین:بانو مهین

 خانواده ظرن که وصلتی مهمتر همه از کردین خوشبخت دخترتونو

خوشه سرانجامش مطمعنن باشه توش بزرگتر به احترام و ... 

 هر از بود،مادرم انداخته پایین ناراحت سرشو کردم نگاه یامور به

میکرد استفاده بهش انداختن تیکه برایه موقعیتی ... 

 

 خوب کردیم هم استخاره البته بخواد خدا هرچی که انشاهلل:طاهری

 البته که دارم شرطی یه من ولی رصترهق دلمون همین برایه اومده

بگم پیمان آقا خوده به فقط باید جمع از خواهی عذر با  

حالجه مرده چند ببینم تا ... 

 

 حتما شده عوض نظرش طاهری آقایه چرا که داشتم شک یکم من

 خواستگاری یه گفته دخترش و سیریش پیمان هایه اصرار بخاطر

 غلط به خودش تا بندازم مانپی پایه جلو سنگی و بندازم راه صوری

داعش با جنگ به بفرستتش احتماال بیفته کردن ... 

 بخاطر حاضرم من میکنم قبول من باشه حرفی و شرط هر:پیمان

طاهری آقایه بدم جونمم آیندم همسر   



 

زد مندی رضایت لبخند طاهری آقایه  

 

کنه تعارف شیرینی تا کرد اشاره دخترش به طاهری خانوم ... 

 ناراحت منو که بود یامور بار حسرت نگاه فقط وسط این و

 ...میکرد
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 و کنم حفظ غرورمو اگه و دارم آرامش میکردم فکر سن این به تا

 دیدن با ولی میکنه پیدا خودشو آرامش زندگیم بدم ادامه همینجوری

 تعغیر چقدر اینکه و پیمان جدید زندگی دیدن با اطرافم آدمهایه

کردم پیدا شخصیتی دوگانگی کرده ... 

 نور اون که گذاشت پیمان برایه شرطی چه طاهری آقایه نمیدونم

کرده جزم عزمشو یعنی این و بود شده درخشانتر پیمان چشمایه  



 ولی...بده جونشم داره دوسش که کسی بخاطر حاضر گفت اون

 مزخرف حس اون یا دارم دوست واقعا رو یامور منم نمیدونم!!من

کرده فوران مالکیتیم . 

 حدی یه تا  مدتی این گذشت از بعد داره فرق یامور به احساسم

  شناختمش

 اون نبود عسل مثل زنایی بازیایه الشی اهل یا طلب تنوع اون

میشه پیدا کم روزا این که میشد زندگی زن واقعا   

 مجلس تو توجهم بیشتر کردم پیدا غیرت روش چرا نمیدونم

 یامور به نگاهش هر با و بود امیرعلی هب امشب خواستگاری

 و بودم شایدم نمیدونم نبودم اینجوری منکه میریخت هم به اعصابم

نمیدادم رو حسام این به ... 

 ماهه 5 تا حداقل منه زنه یامور که میکرد ثابت اینو صیغه اون

مالکشم میدونستم دیگه ... 

چی بره اینجا از بهش اموالش دادن با اگه چی بعدش ولی   

 آشغال روزبه اون از حدودی تا اموالشو شرکت وکیل کمک به

 هرآن که بود شده زخمی گرگ روزبه یعنی این و بودم گرفته

 به حواسم باید ولی نمیرسید من به که زورش یاموره دریدن منتظر

باشه یامور ... 

 حرف خواب تو و میدید کابوس انگار که یامور گرفته صدایه با

زدم غلطی جام تو میزد ... 



 میخواست روزبه از و میزد صدا مادرشو و پدر همش خواب تو

کنه باز دستاشو   

 کابوسشو که اورده سرش بالیی چه عوضی روزبه اون یعنی

 ...میبینه

 از و انداختم نگاهی کردش عرق صورت به زد صدا منو اسم تا

کشیدم خودم سمت به راحتی به و گرفته بازوش  
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 چسبیده گردنش به موهاش بود گرفته قرار لختم سینه رو ورتشص

 دستامو همونطور گوشش به چسبوندم لبامو و زدم کنارشون بود

میفشردمش بغلم تو  و بودم انداخته کمرش دور   

کردم زمزمه گوشش کنار   

 آروم...برسه بهت آسیبی نمیزارم...اینجام من باش آروم:جهانشاه

 ...باش



 سینم به کامل سرشو حرفام این با بود شده یدارب کنم فکر اونکه

شد شروع هقش هق و داد تکیه ... 

 میدونم مونده صفت سگ روزبه اون با واقعیم حساب تصویه

کنم چیکارش   

 

 کمترین شاید بود افتاده گریه به نداره پناهی که کسی عین یامور

 بازم حرفا اون شنیدن با که بوده من طرف از بود خورده که آسیبی

منه کناره در ... 

 

 بود بسته چشماش کردم نگاه صورتش به دقیقه چند  گذشت از بعد

 دوباره یعنی این و بود آروم نفساشم بود گونش رو اشک رد ولی

رفته خواب به ... 

کاشتم شقیقش رو ریزی هایه بوسه اروم و کردم نوازش موهاشو   

 دختری خرج احساس دارم که ارجمند جهانشاه بودم من این و

انداخته چالش به رو مردونم حسایه که میکنم   

ارادیه غیر مقابلش رفتارم تمام که منم این ... 

 آرامش هم کنار در باشن هم عاشق نفر دو وقتی میگه همیشه پدرم

 که عشقه...میگیره سرچشمه عشق از االنم آرامش یعنی میکنن پیدا

شده خلوتم تو حتی تعغیرم باعث ... 



 برایه زمانی دیگه بشم زده پس بچه خترد این طرف از اگه ولی

ندارم  غرورم شکسته هایه تیکه وصل ... 
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 افتاب نور که شدم بیدار سینم رو گرمی هایه نفس احساس با صبح

زد چشممو ... 

 هم اون و گرفتم بغل رو یامور دیدم کردم درک موقعیتمو وقتی

 سینم تو صورتشو  بود چسبیده من به و کرده جمع بغلم تو خودشو

 تا بود گرفته گاز سینمو که انداخت روزی یاد منو و بود کرده قایم

کنه بیدارم ... 

 دختر این بود معلوم و رفته خواب چپم بازویه و دست کنم فکر

 موهاش خرمن بین بینیمو نمیشه بیدار ها حاال حاال خواب خوش

 که بود گل بویه نمیداد ...یا ادکلن بویه کشیدم بو عمیق و بردم فرو

 گرم تن و کشیده نفسی دوباره نمیزد بینیمو و میکرد نوازش بینیمو

فشردم خودم به بود شده گرم داغم تن بخاطر که نرمشو و ... 



افتادم دیشبش هایه گریه یاده  

 اینو یامور برسه آسیبی بهت نمیزاره خودش روش به جهانشاه 

 مردونه قول بهت نامرد نپیما بقول جهانشاه اینو میدم قول بهت

 ...میده

 نمیرسید ذهنم به ای دغده هیچ که االنم احساس بود این آرامش پس

میکنم زندگی حال تو و   

 و عضالنی بازو مقابل در بازوهاش کردم نوازش رو یامور بازویه

 روزبه یعنی همینطور دستاشم بود کوچیک خیلی من بزرگ

میداده زجرش که گفت قبال خودش میبسته دستاشو   

کشیدم ای کالفه پوووف  

 

انداختم نگاهی صورتش به دوباره  

 بر بجایی میکردم بیدار اونو خودش روش به اگه هم من

 ...میخورد؟

 افکار بخاطر  موهاش زیر انگار که کوچولوش گوش به چشمام

زدم کنار موهاشو افتاد بود شده قایم شومم  

 که کاری از کردن نظر صرف به وادار منو خواست وجدانم تا 

 فشردم کمی و گرفتم دندونام بین گوششو الله کنه میکردم فکر بهش

 ولی شد کشیده روش هم زبونم و کرد فوران مردونم هایه نیاز که

کشیدم عقب گفت یامور که اخی با ... 
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 آلود خواب میداد ماساژش آروم و گوشش رو بود گذاشته دستشو

 کرد نگاه اطراف به خوابش از خمار چشمایه با و شد خیز نیم

 نزدیکمون فاصله به شده گرد چشمایه با شد من متوجه که بعدش

 باتوجه بازم ولی بودم گرفته فاصله ازش اینکه به باتوجه کرد نگاه

بود کم فاصلمون گفت  میشد قبل هایه شب و روزها به   

کردم نگاه بهش بیتفاوت ظاهری با   

گفت خشدار صدایه با  نشست جاش تو که  

زد؟؟ گوشمو بود چی:یامور  

 

گفتم و انداختم باال ابرویی   

 گاز گوشتو بودم من نشدی بیدار کردم صدات هرچی:جهانشاه

  گرفتم



شد گردتر تعجب از خوشرنگش چشمایه اون   

 کنم کنترل دختر این مقابل در این از بیشتر احساساتمو نمیتونستم

 که شد بلند شاکیش صدایه ایستادم و دهاوم پایین تخت از و چرخیدم

نشست لبم گوشه شیطانی لبخند  

نزدی صدا منو تو مطمعنم من ولی:یامور   

 

 برهنمو هایه شونه میداشتم بر قدم لباسام کمد سمت به که همونطور

گفتم و انداختم باال   

 که روز اون تالفی سر بزار نکردم صدات باشه خب:جهانشاه

اونج که منم کنی دارمبی تا گرفتی گاز سینمو ... 

 

کنم کنترل خندمو تونستم زور به کشید که هینی با ... 

شدم خودم برایه مناسب لباس گشتن مشغول ... 

حیاین بی خیلی شما شما:یامور ... 

 و بود کشیده دراز من به پشت  کردم نگاهش و چرخوندم سرمو

بود کشیده سرش تا رو پتو ... 

کردم فکر بلند صدایه اب میکرد باز کشوهارو که همونطور   

 کشو آخرین خواستم گذاشتم کجا سرامیکیرو ساعت اون:جهانشاه

که کنم باز هم رو ... 
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 از اینو طرفم دوید و پایین اومد تخت از نور سرعت با دختره

 رو که کشویی رو گذاشت دستشو شدم متوجه قدمهاش سریع صدایه

کنم بازش میخواستم و بود روش دستم و بودم نشسته زانو یه   

 با و بود نشسته زانو چهار  کنارم درست کردم نگاه بهش تعجب با

کنم باز نتونم تا میاورد فشار کشو به دستاش دوتا   

میکنی؟ چیکار:جهان  

نکن باز رو کشو این...نیست اینجا:یامور ... 

اینجاست من لباسایه  

 

 جا لباسات زیر شاید زمبندا نگاه یه بزار نداره عیب:جهانشاه

 ...مونده

 



نیست اینجا مطمعنم من نه:یامور  

 

 با که کردم باز فشار با رو کشو عوضش و ندادم جوابشو دیگه

 مختلف هایه رنگ تو عروسکی دخترونه زیر لباس مدل انواع

شدم مواجه ... 

 انداخت وسرشو زانوش رو گذاشت و کشید دستاشو آروم یامور

بود جالتشخ بخاطر مطمعنم پایین  

 

بیارم درش حالت اون از خواستم   

 این مقابل در االن نمیداد اهمیت چیزا این به که مغرور جهانشاه

  دختر

 که

شده عوض رفتارش کوچولو سنجاب بگم بهتره   

 

؟؟...و اسفنجی باب خرسی عروسکی همش چرا حاال:جهانشاه  

صورتش رو گذاشت دستاشو دوتا  

 

کنین بس لطفا خدا رو تو وای:یامور   

 



کردم زمزمه گونش کنار بردم جلوتر سرمو   

 تنت تو ستشو یه اونشب منکه بکشی خجالت نیست الزم:جهانشاه

  دیدم

 

گفت ناخوداگا و داد تکون طرف دو سرشو خجالت از   

بسه جهانشاه وای:یامور ... 

 

 با دوباره و شد بلند جاش از گفته چی فهمید و اومد خودش به تا

کرد مخفی خودشو که حتما مومح سمت به رفت سرعت  ... 

داشتم دوست رو کوچولو سنجاب این هایه خجالت من ... 
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بود شده عوض خیلی رفتارش اون نمیشناختم رو جهانشاه این اصال  

 داد دلداری و کشید آغوشش تو منو میدیدیم کابوس وقتی که فهمیدم

برسونه سیبیآ من به کسی نمیزاره گفت و  

 به که حرفایی اون پس  کنم درک نمیتونستم رفتارشو تناقص این

 حموم در الیه از سرمو بودم شده گیج کامال بود چی زد پیمان

 نبود ازش خبری خداروشکر گشتم اتاقو تو چشمام با و بردم بیرون

شدم خارج حموم از آروم رفته حتما ... 

 

 

 نشسته همیشگیش ژست با هم جهانشاه بودیم نشسته میز دور همگی

 کنار که جاشو بود خواسته پریسا از بقیه چشمایه مقابل در و بود

 عادی االنم ولی بود کرده قبول باالجبار اونم بده من به بود خودش

 اتاقشو تو رفتار حاال بود خوردن صبحانه حال در مغرورانه و

 جهانشاه به دوباره تا بود بهونه دنبال قلبم انگار بزارم دلم کجایه

بود امنیت از پر دیشبش آغوش کنه فکر   

 و گرم آغوش اون ولی بخوابم نمیتونستم دیدنم کابوس بار هر بعد

بود آور خواب دارویه عین حامی ... 

 کردیم نگاه سمتش به بود ایستاده در درگاه تو که پیمان صدایه با

بود انداخته پشتش  بزرگی ای کوله زد نمایی دندون لبخند ... 

 زود خیلی ولی...مسافرت میرم دارم من خب:نپیما

یار بابایه شرط دنبال میرم دارم...برمیگردم ... 



شرطی؟؟ میری؟؟چه کجا جان پیمان:نادرخان  

 باشم داشته زبونی تا برگردم که شیر  انشاهلل بگم نمیتونم االن:پیمان

زدن حرف برایه ... 

 از گرفت جمع از رو اضافی  صبحت فرصت خداحافظ گفتن با

شد بلند جاش از جهانم که دیدم رفتم دنبالش و شدم بلند میز پشت ... 
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دویدم سرش پشت  

وایستا پیمان:یامور  

 بود رسیده وردی در جلویه دیگه االن اونکه صدام شنیدن با

پاشید روم به مهربونشو همیشه لبخند اون طرفم چرخید و وایستاد   

گفتم بود صدام تو که بغضی با رسیدم که مقابلش   

میزاری تنها اینجا منو بیمعرفت میری کجا:یامور ... 

وایستاد دستم بغل و رسید ما به هم جهان  



 کنم کوه فرهاد  میام زودی بخدا یاموری چیه تنها بابا ای:پیمان

بکنم رو بیستون کوه میرم دیگه ... 

گفتم و خندیدم بغضم میون   

 کجا بگو من به الاقل پیمان گرفتت عاشقی و عشق جو:یامور

 میری؟؟

 پیمان و من بین مکالمه به و بود وایستاده ساکت همچنان جهان

میداد گوش   

 چرخ جهان برایه چشماشو میزد حرف من با که همونطور پیمانم

نمیزدن حرف باهم که بودن قهر کنم فکر میداد ... 

 

 ستمتون شرطو این اگه بگم نمیتونم بخدا یاموری کن درکم:پیمان

کنم تعریف براتون میتونم برگشتم و بدم انجام   

 

نمیری؟؟ که خطرناکی جایه بگو فقط باشه باشه:یامور  

بزنیم حرف باهم تا میزنم زنگ بهتون روزم هر بابا نه:پیمان   

 

 هشدار معنایه به انگشتشو که همونطور و جهانشاه طرف چرخید

گفت میداد تکون اون واسه   

 نمیخوام و مسافرم ولی قهرم تو باهات ستهدر جهانشاه ببین:پیمان

 هرکی ضمن در میسپارم امانت بهت رو یامور بمونه باقی کدورتی



 تو روزتم اون حرفایه نمیتونی پیمانتو داداش کنی خر بتونی هم رو

 به عمارتتو کل شده کم سرش از مو یه ببینم بیام نمیره  من کله

میکشم آتیش   

 

 ندرت به که لبش گوشه لبخند یه با مدید که کردم نگاه جهانشاه به

شده خیره پیمان به دید ازش میشد   

داد ادامه دوباره جدیش نطق اون وسط   

 

نمیاد بحساب موش ریزش البته:پیمان   

 

پیمان عه:یامور   

 رو خداحافظی که بده بغلی بوسی بیا حاال گفت من به رو و خندید

کنیم تکمیل   

 ولی میکنه شوخی حاال گفتم کردم نگاه بهش شده گرد چشمایه با

 جهانشاه سینه به و شد کشیده بازوم بیاد سمتم به  خواست وقتی

کردم برخورد   

 

جهانی غیرت آفرین نه:پیمان  

میدونستم نمیاد بر ازت نامردی دیگه مردی    



 قلبش ضربان این فقط  بود عادی کامال کردم نگاه جهان صورت به

میرسید گوشم به صداش که بود  
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ای بزمجه خیلی:جهان   

میدونم:پیمان  

 هم گوش کنار  و کردن بغل همدیگرو دوتا اون که رفتم کنار کمی

کردن پچ پچ به کردن شروع   

 مادر پدر شاید گفتم کردم نگاه اطراف به موقعیت این تو هم من

 پیمان نزاشت که میکردن نگاه مارا داشتن حتما پریسا یا جهانشاه

نبود هیچکس ولی کنه بغل ومن ... 

 

 شروع اشکام و کنم کنترل خودمو نتونستم پیمان خداحافظی از بعد

 وابسته پیمان یه ها برادرانه و خوبیا به حدی به باریدن به کردن



 کی نیست معلوم و مسافرت رفته خونیم برادر انگار که بودم شده

 که خوشبختیه دختر بهار واقعا میشد فشرده قلبم همین برایه برگرده

میکنه کارایی همچین بخاطرش پیمان ... 

 داشتن پریسا و بانو مهین بودیم نشسته سالن تو پیمان بجز همگی

 باشن اونجا بدرم13 تا برن کجا گذار و گشت برایه اینکه مورد در

 باهم داشتن و بود نشسته پدرش کنار که هم جهانشاه میزدن حرف

 بود کرده آماده خانوم اراس که قهوم فنجون با منم میزدن حرف

میکردم بازی   

بود شده تنگ براشون خیلی دلم میزدم زنگ خاتون به باید ... 

شد جلب بهش توجهم بانو مهین باصدایه   

 ای حلقه که کردین ازدواج یامور با چطور شما جان آریا:بانو مهین

 سوال من برایه موضوع این اومدیم وقتی از...نمیبینم دستش تو

نمیکنی حساب آدم مارا که تو بشین ناراحت شاید فتمگ ولی شده ... 

شد شروع بانو مهین متلکایه   

 

داد جواب استرسی هیچ بدون و عادی جهانشاه   

 تنگش دادیم بود گشاد یامور انگشت برایه ولی خریدیم چرا:جهانشاه

 ...کنن

 



 و زد پوزخندی و کرد نگاهی دستم به حرف این با بانو مهین

برگردوند پریسا متس روشو دوباره   

 

 زحمتشو اینبار لطفا محشره هم تو هایه قهوه جان یامور:نادرخان

بکش تو   

 

 بودم شده ای عقده حتما کردم شادی احساس کوچیک حرف این با

میشدم خوشحال ها توجه این با که ... 

 بیشتر رو کرد آماده سارا که ای قهوه گفتن بانو مهین و پریسا

 ولی کنه آماده قهوه براشون دوباره تا گفتن اون به و میپسندن

خواستن منو قهوه جهانشاه و نادرخان  

 

 که نشده ناراحت که گفتم خانوم سارا به ها قهوه کردن آماده موقع

 که ای قهوه خودشم که گفت مهربونی با اونم خواستن منو قهوه اونا

 یادش اگه میکنم لطف بهش و میپسنده بیشتر رو میکنم درست من

 ...بدم
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 برایه بانو مهین حضور البته که میشد خالی داشت واقعا عمارت

نداشت متلک بعغیر سودی منکه  ... 

 که کردن اصرار جهان به خیلی کیش برن داشتن تصمیم اونا

 نادرخان بعغیر کرد بهانه کاراشو جهانشاه ولی بشه همراه باهاشون

 این دلم اصال منم برم اهشونهمر که نکرد تعارف من به کسی

 بگیره تصمیم جهان یدفعه اگه ولی نمیخواست رو همراهی

 و کرد مرخص جهان که هم رو خانوم سارا چی؟؟ بره باهاشون

بیاد بدر سیزده بعد  گفت  

 خواهم حتما حتما و بیارم دووم نمیتونم عمارت این تو تنهایی من

 مرد

 شب 10 ساعت االنم و  هفرودگا برسونه رو اونا تا بود رفته جهان

  بودم نشسته آشپزخونه تو و کنم روشن چراغارو همه نتونستم بود

 باعث که میرسید ذهنم به واجوری جور فکرهایه بودم تنها چون و

بترسم میشد باعث میرسید گوشم به که صدایی هر میشد وحشتم  

 به نمیخواستم اصال شدم بلند جام از شنیدم رو وردی در صدایه تا

کنم فکر نباشه جهانشاه شده خونه وارد که شخصی ممکنه کهاین   

 خوردم و کرد گیر چی به پام نمیدونم که سالن تو دویدم همین برایه

 در و ترسم از دیدمش تا کنارم جهانشاه حضور بندش پشت و زمین



 بند بند با امنیتو و بردم پناه آغوشش به ارادی غیر حرکت یک

 شده عمارت وارد تازه که بش اون برعکس کردم درک وجودم

 کرده بغلش ترسم از من و بود اومده خونه به دیر جهان و بودم

 و میفشرد سینش به منو اون االن ولی بود زده پس منو اون و بودم

 ترس اون از دیگه هم واقعا و نترسم که میکرد زمزمه گوشم کنار

 کشید یتیر پام شم بلند و بیرون بیام بغلش از خواستم تا نبود خبری

اومد در اخم و   

نیستی؟ مواظب چرا چیشده:گفت جهانشاه  

کرد گیر چی به پام نمیدونم ترسیدم خیلی:یامور   

نداره عیب:جهان   

 هم رو اونیکی و زانوم زیر انداخت دستشو یه حرف این گفتن بعد

 رو که نازکی سویشرت به ترسم از که کرد بلند منو و کمرم دور

داختمان چنگ بود پوشیده لباسش ... 

نذاشت تنها منو جهانشاه که خداروشکر ... 
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 جهانشاه

 

 به چرا که فرستادم لعنت خودم به دیدمش وضعیت اون تو وقتی

ندادم گوش میرن آژانس با گفت که بابا اصرارایه   

 سردش دستایه و و میلرزید بید عین گرفتمش آغوشم تو وقتی

 ترسشم از کنم فکر بود شده چی پاش دونمنمی میداد نشون ترسشو

 برایه  کردم بلندش دستام رو کنه عمارتوروشن چراغایه نتونسته

 سامان که افتادم اونروزی یاد انداخت چنگ لباسم به نیفته اینکه

 خورده مفصلی کتک اینکه از بعد یامور و بود دزدیده رو یامور

 رو ماشین تا دمبو شده مجبور من و بود شده بیهوش آغوشم تو بود

 قایم سینم تو صورتشو خجالتش از کردم نگاه بهش ببرمش دستام

 چه میشونه سینم رو که داغش نفسایه با نمیدونست و بود کرده

میاره دلم این سر بالیی  

 که اتاق وارد دادم هل رو باز نیمه در پام با و رفتم باال ها پله از

 اتاقو  راغهچ تا گرفتم فاصله ازش و تخت رو گذاشتمش شدم

 تو خواست شد نگاهم متوجه تا چرخیدم که طرفش به کنم روشن

گفتم که بشینه جاش   

بکش دراز عزیزم باش راحت:جهانشاه   

 

 شدم شدخشک خارج دهنم از که  عزیزمی کلمه اون با خودم منکه

 بیتفاوت خودمو خواستم میکرد نگاهم شده گرد چشمایه با یامورم



 شوک  تعغیرم از اندازه این با مغزم و قلب دیگه ولی بدم نشون

 دستم تو کوچیکشو پایه و شده نزدیک بهش بود شده وارد بهشون

 وار نوازش انگشتمو بود زده خشکش که بود معذب انگار گرفتم

 کشیدم بود شده کوفته و کبود یکم که پاش مچ از ناحیه اون رو

 با عضالتم وقتی که رو کرمی و کشیده تخت عسلی سمت خودم

 قسمت اون رو کمی و برداشته رو میشد کوفته و میگرفت رزشو

 یامور دادن ماساژ انگشتم نوک با کردم شروع و کردم خالی

بود مونده خیره سقف به شده تند نفسهایه با همچنان  

... 
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 به نمیخوره تکون یامور دیدم دادم ماساژ پاشو کمی اینکه از بعد

 و کردم رها آروم پاشو خوابیده دیدم که انداختم نگاهی صورتش

 و بود افتاده سرش از شال شدم نزدیک بهش تخت رو گذاشتم

بود ریخته بالش رو رنگش خرمایی لخت موهایه   



 

 غرق صورت به بود نرم ابریشم عین کشیدم موهاش رو دستی

بود آروم نفساش شدم خیره خوابش   

 بود هایی اتفاق  شاهد یشزندگ تو که داشت سن چقدر یامور مگه

خارجه سالش و همسن دخترهایه از خیلی تحمل درجه از که ... 

 زیادم گشاد لباس تواون بود معلوم کنم عوض لباسشو نمیتونستم

 یه با شلوارمم و آوردم در پیراهنمو خودم ولی نیست ناراحت

 رو پتو کشیدم دراز یامور کنار و کردم عوض راحتی شلوار

 نشه بیدار که طوری  آروم رو  یامور و ایموندوت رو انداختم

 داره ایرادی چه و کرد مستم منو موهاش و تن عطر بغلم تو کشیدم

بشم سرمست ازش تا کردم بغل زنمو وقتی ... 

 

چی؟؟ کردم بغلش ببینه و بشه بیدار وقتی  

 پیش نداره رو کسی اینکه بخاطر و متنفره من از اون که حتما 

 اینا از زودتر منو بود خودش دست اگه ممطمعن وگرنه مونده من

 نمیاد بر نرم و گرم کوچولو سنجاب این از کشتن نه ولی بود کشته

فشردمش خودم به کمی ... 

 زمزمه آروم کردم نگاه صورتش به دوباره و کردم بلند کمی سرمو

  کردم

کوچولو؟ سنجاب ای خسته اینجور که کردی چیکار مگه:جهانشاه   

 



گرفت  خندم خودم هام زمزمه این به  

 واردات سلطان بزرگ امینی فرهاد قول به ارجمند جهانشاه

کشور دارو صادرات   

 پیدا دختر دوست تازه که ساله 18 هایه بچه پسر عین بود شده

 ...کردن
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  یامور

 

 گذاشته تنها منو بازم یعنی نبود اتاق تو جهان شدم بیدار وقتی صبح

کاراش دنبال بود تهرف و بود ... 

 سالن تو جهان دیدم که شدم خارج اتاق از و شسته رومو و دست

 پایان بعد  خطش پشت مخاطب با کردن صحبت درحال و نشسته

 من و شمال بریم میخوایم که بشم آماده بود گفته من به تماسش

 و میره که داره کاریی اونجا حتما هرچند بودم شده خوشحال خیلی



 چایی و کنم آماده هم اونو چمدون  خواست  ازم یستن من بخاطر

بردارم هم... و   

 شمال سمت به حرکت حال در ماشین تو  بود ساعتی چند االن و

 ...بودیم

 نگاه شمال سرسبز جاده به ماشین پنجره پشت از خوشحالی با

  میکردم

 و بریزم چایی براش میخواست ازم هی رانندگی طول تو جهان  و

بگیرم پوست همیو براش یا   

 ازم  نمیکردم فکر اصال جهانشاه پرستیژ و ژست به توجه با قبال

 تو هاشو غذا فقط میومد بیشتر جهان به بکنه درخواستهارو این

 هایه رستوران حداقلش دیگه یا و کنه میل مدرن هایه رستوران

تمیز خیلی خیلی سنتی ... 

 منو تا بود ای بهانه دنبال هی انگار داشت فرق خیلی جهانشاه این

بکشونه حرف به  

 

 اون طبیعت مات من و رسیدیم مقصد به باالخره ساعت نیم از بعد

بودم مونده روستا   

 هم ما دریاست کنار بیشتر که پولدارا بقیه ویالهایه مثل حاال گفتم

 کوچیک ویالیه بودیم اومده ما ولی میریم جایی همچین یه حتما

 بویه بود  نارنگی و رتقالپ باغ پر و سرسبز روستا  که جهان

 میکرد سرمست آدمو بودن زده شکوفه تازه که مرکبات باغ گلهایه



 دودی تهران اون میکرد عمیق هایه نفس کشیدن به وادار آدمو و

کجا بهشته از تیکه یه انگار که روستا این و کجا ... 
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 این  زیبایی  بزنم سر هم دریا به مدتها بعد میخواست دلم خیلی

 پاک لبام رو از لبخند که بود گذاشته تاثیر خیلی روحیم تو روستا

  نمیشد

 خودش همراه هم منو خودش کار بخاطر که هرچند جهانشاه از من

بودم ممنونش خیلی خیلی یعنی بودم ممنون بود آورده  

 طرحشو خودش گفته به که جهان کوچیک ویالیه طرف چرخیدم

بود داده خودش   

 منو محیط جو نمیدونم میکنه تماشا منو پنجره پشت از دیدم که

 دادم تکون براش و باال بردم دستمو که دیگه چیز هر یا بود گرفته

کرد کارو همون اونم تعجب کمال در و   

کردم بازش و خونه در طرف دویدم  ... 



نبود کوچیک خیلیم داخلش   

 و چوبی و یطوس و سفید رنگ به خونه دکوراسیون و وسایل همه

بود دکوراسیون این با متناسب رنگیایه ... 

بود تکمیل اشپزخونش   

 به متصل خونه که ای پله از جهانشاه که میزدم قدم خونه تو داشتم

اومد پایین بود باال طبقه   

 

 جداگانست واحد خودش یعنی نیست خاصی چیز باال اون:جهانشاه

 سیزدهم بعد تا پایینه سرویس و اتاق یه همین نشده آماده ولی

میشی آشنا حاال خونگرمن خیلی هم ها همسایه اینجاییم ... 

بخرم وسایل یکم میرم من باش راحت   

 

 اینجا و نیست نگرانی هیچ جایه گفت دید چشممو تو ترس وقتی

میاد زود خودشم و داره امنیت ... 
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 شایدم گفتم دروغ نکردم ترس احساس بگم جهان رفتن از بعد

بودم غریبی مکان تو که بود این بخاطر بیشتر  ... 

 کی نمیدونم دیشبم نداشت چندانی درد ولی بود شده کبود پاک مچ

بود برده خوابم ... 

 که گذروندم نظر از هم رو باال طبقه البته و زدم خونه تو چرخی

 نشده تکمیل هنوز و نبود باال اون خاصی چیز جهانشاه گفته طبق

  بود

 هارو کابینت همه زدم سر آشپزخونه به و پایین برگشتم وبارهد

 داشت دیگه برنج  مشت یه یا روغن قاشق یه از دریغ ولی گشتم

بود گرسنم واقعا من و میگذشت هم ناهارو   

 بود معلوم کردم دم چایی باهاش که بود خشک چای مقدار یه فقط

  وقتیکه اونم بودم کرده امتحانش قبال چون بود الهیجان اصل چایی

میاوردن سوغاتی براش پدرم دوستایه ... 

 پله رویه و شده خارج خونه از  چایی کردم دم از بعد و کشیدم آهی

 هم محکمی حصار که بزرگش حیاط به و نشستم ایوونش هایه

شدم خیره نداشت دورش   

 و شدم بلند شد حیاط وارد ماشینش با جهانشاه که بود نشده یکساعت

 از رو وسایلی داشت اونکه به و برگشت زود چقدر وایستادم

شدم خیره میداشت بر عقب صندق   



 

 بر ماشین از داره که خریده هایه کیسه دیدم کردم دقت که بیشتر

رسیدم بهش و کردم تند قدم سمتش میداره   

بود کرده خرید خیلی   

کردی؟؟ خرید چقدر:یامور   

میشه استفاده همش نداره عیب:جهان ... 

 

 و بود شده مفرد شخص اول جهان و من حرفایه همه وزر چند این

نمیبستیم جمع مکالممون تو دیگه   

بیاری نمیتونی همشو بردارم من بده هم کیسه چندتا:یامور   

 بیاد باد بزار کنار برو بگه میخواست انگار که کرد نگاهم جوری

  جوجه

 

 و داد دستم کوچیک خیلی کیسه دوتا من اصرار به باالخره ولی

 سر پشت آویزون لوچه و لب با منم و بیار اینارو تو تگف

افتادم راه میکرد حمل هارو کیسه همه قدرت با که جهانشاهی ... 
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 پیمان

 

 کردن عوض سواری چندتا و نشستنو اتوبوس تو ساعت چند از بعد

 بود داده نشونیشو طاهری آقایه که مقصدی به رسیدم باالخره

 داشت بکری طبیعت اردبیل نزدیکیهایه تو افتاده دور بود اییروست

 بودن داده شکوفه همشون و بود سیب درخت پر روستا اطراف و

 بره کسی اگه بنظرم بود روستا ورودی تو هم بزرگ خیلی تپه یه و

 ببیته کامل  اطرافشو و کوچیک خیلی روستایه این میتونه باال اون

شمرهب هم هارو خونه تعداد حتی و  

 

بود شده قطع آنتن کنم فکر شانسم از  ... 

  پیش برم و روستا این تو بیام باید بود گفته فقط طاهری آقایه

 منو تا میپرسیدم روستا اهالی از باید حاال قدرت اسم به شخصی

قدرت آقا این پیش ببرن ... 

 رفتم میکشید سیگار داشت و بود نشسته خونش در جلویه پیرمردی

  سمتش



 قدرتو آقا خونه آدرس میخواستم اومدم تهران از من آقا المس:پیمان

بپرسم ازتون   

گفت و کرد نگاهم تعجب با مرده پیر   

 چی)دوشمورمکی؟ باشا فارس من اوغلوم دیرسن نمنع:پیرمرد

( که نمیشم متوجه فارسی من پسرم میگی  

 

 پیش ببرید منو بگم نمیدونستم هم اشاره با گفت چی نشدم متوجه

  قدرت

 

 رو شخصی اسم بار چند خونش در از و شد بلند پیرمرده یدفعه 

زد صدا  

اوغلوم؟ یاشار:پیرمرد  

 

در جلویه اومد ساله15 پسر یه مین چند از بعد   

 که گفت بهش چی  مرده پیر  نمیدونم و داد سالمی من به پسره

 فارسی به کرد شروع بامزش خیلی لهجه با و زد لبخندی پسره

من با کردن صحبت  

بفرمایید؟ آقا سالم:اشاری  

 



گفتم و کشیدم آهی  

 قدرتم آقا مهمون اومدم تهران از من سالم...خداروشکر: پیمان

بدی نشون من به خونشو میشه   

 ولی رفت فرو فکر تو و کرد نگاه من به تعجب با دوباره پسره

 گفت

 باالیه خونش اونم نداریم بیشتر قدرت یدونه روستا این کل تو:یاشار

بیام بپوشم کفش بزارید(  ستارو)کنده ... 

 تکون برامون سری اونم و گفت پدرش به ترکی به یچیزی اومد تا

گفت و داد   

( پسرم خدا امان در)اوغلوم آمانیندا هللا:پیرمرده  

 

میرفت راه من از جلوتر قدم یه پسره  

 

 ضعف دلم گرسنگی از و بودم انداخته پشتم پشتیمو کوله منم

بود گذشته هم روناها وقت دیگه میرفت ...  

کشید طول خیلی کنم پیدا اینجارو تا   
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 و بزرگ چندان نه تپه رو که کوچیک ای خونه سمت رفت پسره

بود شده ساخته روستا باالیه   

 گاو و گوسفند بویه باشه چیزی خدایی کت خان قدرت این کنم فکر

 هم یا بود وانت یا که اونم ینماش تا سه دو از بیشتر من...میومد هم

بودم ندیده روستا این تو ای دیگه ماشین نیسان    

 عین  حتما آهان رسید گوشم به خری صدایه که بودم فکرا همین تو

 که گرفت خندم فکرم این به اونطرف اینطرف میرن خر با قدیما

پریدم جا از پسره باداد  

 

( ای خونه مادر مادر،)اودسن؟؟ ،آنا آنا:یاشار  

 

 بزار گفتم پسره به رفتیم خونهه در نزدیک میگه چی نمیفهمیدم

نباشن خونه شاید ببینیم کنم باز درو  

 

 همیشگیم بد عادت به من کنه منصرف منو خواست پسره اون تا

 پالستکی شی یک شدن کوبیده با شد همزمان که  کردم باز درو



 رو تمگذاش دستمو و بستم چشمامو درد از پیشونیم به محکم ولی

 لنگه کردم باز چشمامو زنی پیر صدایه با دادم سر آخی و سرم

بود کرده پرت دمپایی  

سمتم اومد اون و گفت زنه پیر به چیزی پسره   

 معلوم من با کردن صحبت فارسی به کرد شروع لهجه با پیرزنه

خودش واسه بود زنی شیر بود   

تو؟؟ میری و مینداری سرتو خر عین باشه هرجایی تو:زنه پیر   

 

میگفت راست ولی بود خورده بر بهم درسته   

 بزنین صدا قدرتو اقا میشه داشتم واجبی کار ولی...شرمندم:پیمان

اینجا رسیدم تا شد کنده جونم بخدا   

 لبخندی هم رویه به و یاشار پسره سمت برگردوند  سرشو زنه پیر

 من به دوباره زنه پیر  زدن پوزخند من واسه  بگم بهتره که زدن

کمرش به زد دستاشو و کرد نگاه   

منم قدرت:پیرزن ... 
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 زیرم و شده تا که پتویی رو بودم نشسته و پشتی به بودم داده تکیه

 گوشه به همونطور نکنه اذیتم  فرش  رو نشستن تا بود شده انداخته

 از زیادشو چندان نه وسایل و میکردم نگاه کوچیک خونه گوشه

 فکر که داشت اتاق دوتا نبود بزرگی خونه میگذروندم نگاهم رزی

 از دستش تو سینی با خانوم قدرت چون باشه آشپزخونه یکیش کنم

 و رنگ صندلی رو خودشم و گذاشت مقابلم اونو و شد خارج اونجا

 نشست داشت قرار ایوان تو و خونه در مقابل که ای رفته رو

 کردم نگاه سینی محتویات به بیحرف  میدیدم همدیگرو بطوریکه

چای با بود محلی عسل و سرشیر و محلی فتیر کنم فکر ... 

 

 خودم محلیه عسل و* قیماق نریختم توش زهر جوون بخور:قدرت

کردم درستشون ... 

 تا برداشتم کوچیکی لقمه شد خیره روش روبه به دوباره و

 بزرگ هایه لقمه گرسنگیم بخاطر بود خوشمزه خیلی کنم امتحانش

رمیداشتمب ... 

 خانوم قدرت اشاره با هم یاشار پسره اون بود گذشته بخیر االنکه تا

 قدرت به شد تبدیل خان قدرت از زود چه خونشون بود برگشته



 تنهایی اینجا یعنی میبرن حساب ازش روستا اهالی بود معلوم خانوم

اینجا بیام باید گفت فقط طاهری آقایه میکنه زندگی   

 بود شده عصر دیگه ایوان تو رفتم شدم بلند شدم سیر اینکه از بعد

 دیدم که خانوم قدرت سمت برگشتم و داده خودم به قوصی و کش

 آورم دستامو کردنش نگاه طرز بخاطر میکنه نگاه منو چپ چپ

 ایوان رو ستون به و افتادم صرفه به گلوم تو پرید دهنم آب پایین

آوردم در جیبم از گوشیمو دادم تکیه   

لعنت سازندت رب:پیمان   

 اونور اینور و سرم باالیه گرفتمش دستم کف کوبیدمش نمیداد آنتن

بیاد انتن تا بردمش   

گفتم پیرزنه به رو   

که اینم حاال بده گوشی پول میلیون چند میبینید:پبمان ... 

کشیدم پوفی  

گفت ترکیش لهجه اون با و زد نیشخندی   

 بشر دست ختهسا با و بگی لعنت اونو اینو اینکه عوض:قدرت

 عرض حضورتم باید و هستی کی ببینم بشین اینجا بیا بزنی حرف

نداره آنتن اینجا کنم ... 

 

 عین رفتم تندی و کردم نگاه بهش متعجب و شده گرد چشمایه با

گفتم هول با و  نشستم پاش زیر بدبختا   



 یا میزارین؟؟ سرم سربه دارین...خانوم قدرت چی یعنی:پیمان

میکنین؟؟ شوخی ... 

 عقب به سرمو و پیشونیم رو گذاشت  دستشو تویه عصایه  سر

برگشت و رفت عقب به سرم فقط که داد هول   

گفت عصبانی  

 

کنم شوخی باهات که سنتم هم من مگه:پیمان  

__________________ 

* محلی سرشیر:قیماق  
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 حتما میزنین؟ حرف  تلگرافی میکنین؟؟ چیکار اینجا شما پس:پیمان

؟؟ ندارین فایم وای اینترنتو  

گذروندم نگاهم از روستارو ایوان رو واز  شدم بلند وار بیچاره  



 

پسر هی:قدرت   

 و کرد اشاره نقطه  به عصاش همون با دوباره...طرفش چرخیدم

 گفت حرص و تنه با و داد چرخ سرشو داره آنتن اونجا فقط گفت

اونجا بری یدبا بزنی حرف تلگرافی نمیخوای اگه   

 تو که بزرگی همه به رسیدم و کردم نگاه میداد نشون که رو جایی

 کردم نگاه قدرت به شده گرد چشمایه با دوباره بود روستا ورودی

دادم نشون اونجارو خودمم انگشتم با و ... 

اونجاااااا؟؟؟:پیمان  

 خندیدم

میکنین؟؟ شوخی حتما:پیمان  

دادم قورت دهنمو نداشته آب که کرد نگاه منو خصمانه   

 برسه تا میاد در ادم جون نداره کوه از کم که تپه اون بابا:پیمان

باال اون   

 

اینه جوابشم پرسیدی سوال نداره ربطی من به:قدرت ... 

 

 اینجا کنم؟من چیکار نمیدونم اینجا فرستاده طاهری اقایه منو:پیمان

 به ااینج بشری جامعه پیشرفت و تکنولوژی یه اصال نمیارم دوام

نمیخوره چشم  



 

ایوون لبه نشستم حرفم این بعد  

فرستادت سرهنگ آقا پس آهان:قدرت ... 

 

 دارن شرط یه گفتن میخواما خیلیم میخوام دخترشونو من آره:پیمان

قدرته اسم به شخصی پیش  رفتن و اینجا به اومدنم اونم ... 

 چیکار حاال...اینجا فرستاده رو تو چی واسه میدونم من:قدرت

میمونی؟؟ یمیکن  

 

دیدم رو تپه همون که کردم بلند سرمو ... 

زانوم رو کوبیدم دستمو کف  

میدم جونمم بهار بخاطر میمونم که آره:پیمان   

بزارم چی پایه پوزخندشو نمیدونم   

 چیزا جور این وایو وای و اینترنت از اینجا بگم االن از:قدرت

بکشی زحمت باید دهنت میزاری که ای لقمه هر بخاطر نیستا   

 

گفتم ای گرفته صدایه با  

فای وای:پیمان ...  

 



 رسوندم دستمو و پریدم جا از کمرم به کوبید عصاشو کنم فکر که

کمرم پشت   

 

 راهی  اوله شکست کمرم جون قدرت میکنی چیکار وای:پیمان

که کردی مصدومم  

 

کن استراحت امروز... زهرمار جونو قدرت:قدرت   

گفت معناداری لحن با  
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میشه شروع کارات فردا از: قدرت  

 

 به میتونست که خودش شد خونه وارد عصا با حرفش این بعد 

 از نگاهمو بود برداشته چی واسه عصارو اون بره راه راحتی



 نگاه میداد آنتن اونجا فقط که ای تپه به بازم و گرفتم خونه داخل

کردم  زمزمه لب زیر کردم   

بشنوم صداتو فقط تا میرم باشه قافم قله عشقم هیچی که تپه:پیمان   

 

شدم خونه وارد و کشیدم پوفی ... 

 

******************** 

 

 یامور

 

 عوض کانال داشتم فقط و بودم نشسته تلوزیون مقابل و حال تو

 ناهار بعد که جهانشاهم بود رفته سر واقعا حوصلم میکردم

 به میخواد بود گفته قشاتا تو بود رفته بودیم خورده که حاضری

برسه کاراش  

 جایه نشستم اومدم دوباره و ریختم چایی خودم برایه آشپزخونه رفتم

 باالتنه با جهان حضور بعدش و شد باز اتاق در شنیدم که قبلیم

 لم نبود سانتم 20 بازوهامون قاصله نشست مبل رو کنارم که برهنه

گرفتم نیشعضال و بزرگ بازو از چشم معذب مبل پشتی به داد  

 به کرد شروع بیخیالی باکمال و برداشت میز رو از منو چایی

کردم نگاهش متعجب چشمایه با منم نوشیدنش جرعه جرعه   



طرفم چرخوند صورتشو بیخیال   

شده؟ چیزی:جهانشاه  

بود من چایی اون:یامور   

بود میگی خودتم خب:جهانشاه   

 

بودم کرده هنگ رویش پر همه این از  

شدم خیره تلوزیون به دوباره کالفه زدمن حرفی دیگه   

رفته؟ سر حوصلت:جهانشاه   

 

شده کالفگیم متوجه که بوده من به توجهش یعنی  

گفتم آروم صدایه با   

یکم آره:یامور   

الهیجانو بگردیم، میریم فردا:جهانشاه  

 

 کردم نگاه بهش باشن کرده  تزریق بهم انرژی انگار حرفش این با

پرسیدم هیجان با و   

 

واقعا؟؟؟:یامور  
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 بود  افتاده چین خندش کنترل بخاطر کنم فکر که چشمایی گوشه با

گفت مهربون   

واقعا آره:جهانشاه   

گرفت منو جو   

جهانشاه ممنون وای:یامور   

زدم صداش کوچیک اسم با که نیاوردم خودم رویه به و خندیدم  

 

اومد حرف به دوباره اون  ولی   

خوبه:جهانشاه ... 

 

نفهمیدم منظورشو   



چی؟؟:یامور  

 و زدن کرم بخاطر که دستمو رویه و گرفت آروم راستمو دست

کرد نوازش رو بود شده نرم مراقبتام   

کامل اونم میزنی صدا اسممو که:جهانشاه ... 

بود رفته باال قلبم ضربان ... 

زد پچ نزدیکمون فاصله بخاطر کرد نگاه چشمام تو   

شده خوب دیگه ستاتمد:جهانشاه   

 

 پچ اون تاثیر تحت و متقابال منم کردم نگاه چشماش به شده مسخ

  زدم

شده خوب آره:یامور ... 

 نگاهی هم لبم به ازگاهی هر بود حرکت در چشمام بین چشماش

 مینداخت

بود رسیده خودش اوج به قلبم ضربان ... 

 

بخشیدی؟ منو:جهانشاه  

 

 یه انگار اصال میزد جهانشاه که بود چی حرفا این شد گرد چشمام

بجاش بود دیگه ادم   



 

باشه؟؟ کن فراموش رو حرفا اون:جهانشاه  

گفتم لرزون آروم و کردم خم سمتی به سرمو ها بچه عین   

باشه: یامور   

آورد دستام به فشاری   

خوبه:جهانشاه   

کرد تموم رو بود شده  کم انقدر کی نمیدونم که ای فاصله بعد و ... 

 من بوسیدن مشغول بسته چشمایه با اونکنه به گشاد یهچشما با من

کردم نگاه بود   

 اسمشو لباش بین آروم بزنم رو سکته هیجان از بود ممکن آن هر

کردم صدا   

نشوند پاهاش رو منو و کشید بازوم از بیتوجه اون ولی  ... 
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 رفتارهایه منمیتونست اصال میرسید ذهنم به خیال و فکر هزار

کنم درک جهانشاهو   

 من و میکاشت لبام رو ولع و شوق و اشتیاق این با که بوسه این و

  جهانشاه اینکه فکر وقتی بودم نشسته پاهاش رو ای مجسمه عین

 شونه دستام با کرد خطور ذهنم به میکنه استفاده سو من از داره

 دستاشو فعهد هر مثل اون ولی بگیره فاصله ازم تا دادم  هول هاشو

 زندانی کنم فرار زندان این از نتونم تا بود پیچیده دورم زنجیر مثل

شده زندانبانش عاشق که بود کرده اعتراف دلش تو یامور که   

 فراموش حرفارو اون گفت من به بود کرده فرق چیزایی یه ولی

 اوندفعه نمیگه دلیلشو ولی شده مهربون بامن نگفت دلیلشو ولی کنم

 هیشکی دونفر ما بجز االنکه بوسید منو مادرش حضور بخاطر

نیست اینجا   

 گفتنشو جانم که گفتم اخی جهان توسط پایینم لب شدن گرفته گاز با

 و رنگ شکالتی کاناپه رو خوابوند منو بندش پشت و شنیدم

 نبود روم وزنش اصال که طوری ولی کشید روم هم خودشو

 و دادم هولش تر کممح اینبار که ببوسه رو لبام دوباره خواست

میکردم خفگی احساس زدم صدا بغض با اسمشو   

 

جهانشاه:یامور   

 

گفت و زد گوشم الله رو ای بوسه خمارشم صدایه با اونم   



 

جهانشاه جانه...جانم:جهانشاه   

 

گفتم زور به بشه تبدیل گریه به بود نزدیک که بغضی با   

میکنی اذیتم داری:یامور    

 و شده بلند و کشید عقب خودشو و نداختا خماری نگاه صورتم به

شد خارج خونه از   

 چی من قلب پس ولی شد ناراحت میشم اذیت گفتم بهش چون شاید

بازیچش بود شده که ... 

 گریه به کردم شروع بود پر خیلی که دلی با و چرخیدم پهلو به

  کردن

 

 شده عاشقم اون اینکه انتظار شاید دارم جهان از رو چی انتظار

 ولی مسائل این تو ام بیتجربه ندیدم هاش بوسه تو هوسی نم ولی

 هوسباز جهان میدونم الاقل آشغالش دوستایه و روزبه لطف به

 ...نیست

 بخاطر بود شیرین ولی یکطرفه بوسه این لبام رو گذاشتم دستامو

میکردم بدبختی احساس قلبم تو سردرگمیم ... 
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 کاناپه رو نشستم جام تو شدم موقعیتم متوجه تا کردم باز چشمامو

 روشنی به توجه با و  کردم نگاه ساعت به تندی بود برده خوابم

باشه صبح 11 باید ساعت هوا ... 

 گذاشته سرم زیر که بالشی و  شده کشیده رو که پتویی به توجهم

جهانشاه بجز باشه میتونست کی کار شد جلب بود شده ... 

 حیاطه تو ماشینش نیومد خونه شب 12 اعتس تا که جهانشاهی

نبود خبری خودش از ولی بود ویال ... 

 دست تختش  نبود هم اونجا رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند جام از

بود مونده باقی نخورده ... 

 به و بود نشسته روییم روبه مبل رویه جهانشاه کردم احساس دیشب

 پلکام سنگینی خاطر به و میبینم خواب میکردم فکر میکرد نگاه من

بودم رفته فرو رویا عالم تو  ... 

بیرون میبره منو امروز گفت اونکه رفته کجا یعنی   

 و تفریح برم باهاش میخواست دلم االن یعنی دیروز اتفاقایه از بعد

 گردش؟



 

 شد باز ورودی در که دستشویی سمت برم خواستم ناراحت و کالفه

بود دستش تو کیسه چندتا شد وارد جهان و   

 

سالم:جهانشاه  

دادم جوابشو خشدار صدایه با   

راه اون به بود زده خودشو   

گفت و کرد نگاه صورتم به مهربونی با  

گردش میریم امروز نگفتم مگه:جهانشاه   

 

بود؟ یادش شد گرد چشمام  

 موهامم گشاده تیپشرت با راحتی گشاد شلوار کرد نگاه پامو سرتا

 تو انداختم خودمو میزد محکم که لبیق با سریع بود هوا رو حتما که

 کرده پف چشمام کردم نگاه خودم به و آینه مقابل رفتم دستشویی

 چه جهانشاه مقابل در باید نمیدونستم بودم شده چینیا وشبیه بود

یا چپ علی کوچه بزنم خودمو منم باشم داشته رفتاری .... 
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 زیر شهر که بودیم دهوایستا  جایی کوه شیطان بود آورده منو جهان

 یکم جهان بودم گرفته روحیه دلنشینش و خنک هوایه از بود پامون

 اون نبودن اطراف اون زیادی آدمایه بود وایستاده من از تر عقب

 شهر تو یا گرفتن عکس حال در آبشار نزدیک بیشترشون پایین

 خلوتی این جهان گفته به البته بودن تفریح و بازی مشغول بازی

نبود پایدار ... 

 

 نگاه صورتشم به و نمیزدم حرف باهاش وایستاد کنارم اومد

نبودم دلخور ازش زیاد چرا نمیدونم میکشیدم خجالت چون نمیکردم   

یامور:جهانشاه   

 خیلی اسممو اون برام بود بخش لذت واقعا صدا این با اسمم شنیدن

میزد صدا خوب   

کن نگاه من به لطفا:جهانشاه   

نکردم نگاه صورتش به بازم طرفش چرخیدم   

کن نگاه من به:جهانشاه   



کردم نگاه صورتش به مکثی از بعد   

 

 نگاه دستش به گرفت مقابلم و آورد در چیزی  جیبش تو برد دستشو

بود رنگی ای سرمه مخملی کوچک جعبه کردم   

 

بگیرش لطفا:جهانشاه   

بود کالفه انگار   

 باز و گرفتم دستش از رو کوچیک جعبه اون لرزونم دستایه با

  کردم

کردم نگاه صورتش به تعجب با   

کن قبولش لطفا:جهانشاه   

 

 فکری با بعد دلیل چه به آخه بودم شده تر متعجب و تر کالفه من

  دخترونم خیاالت آتیش رو شد ریخته آبی انگار رسید ذهنم به که

مادرش بخاطر حتما   

 

 آروم و آوردم در جعبه از رو نگین تک ظریف و کوچیک انگشتر

کردم دستم  

 



بده فرصت بهم:جهانشاه ... 
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 پیمان

 

 باز چشمامو کنه بیدار خواب از منو میخواست که کسی تکونهایه با

بستم زود دوباره ولی کردم   

 

گفتم نبود خاور اگزوز صدایه به شباهت بی که صدایی با   

 

بمبخوا میخوام اونطرف گمشو جهانشاه اه:پیمان ... 

 



 شروع مغزم داشت کردنم بیدار در سعی دوباره که زنی صدایه با

 صورتم رو یخی آب کیم اصال و کجام بفهمم تا و کرد پردازش به

شدم بلند جام از زده وحشت که شد ریخته   

 منو زنان پوزخند و عصاش بر تکیه که زنی پیر به زنان نفس

کردم نگاه میکرد تماشا  

گفت کنایه با  

نمیشی بیدار که مردی کردم فکر...بخیر صبح:قدرت ... 

 

کشیدم صورتم به دستی    

بخوام یکم نزاشتی چرا جون قدرت اه:پیمان ... 

کرد نگاهم خصمانه  

کنی شروع کاراتو نمیخوای مگه شد دیر بچه پاشو:قدرت ... 

  

 پنجره از و مالوندم دستام با رو کردن پف میدونستم که چشمایی

 هوا من زده بهت چشمان مقابل در کردم تماشا بیرونو حال کوچیک

بود نشده روشن هنوز   

قدرت سمت چرخوندم سرمو شده گرد چشمایه با  

نشده؟؟ روشن هم هوا چنده؟؟هنوز ساعت:پیمان   

 



پام به کوبید عصاشو نزدیکتر اومد   

 حیوونارو ظهر لنگه میخواستی پس خان تنبل ببینم پاشو:قدرت

بچرن ببری ... 

 

چییییی؟؟:پیمان  

دادم ادامه و سینم رو گذاشتم اشارمو انگشت   

من؟؟؟....چوپونی برم اینه منظورت:پیمان  

نگیر وقتمو...نزن مفت حرف دیگه پاشو:قدرت   

نکن فکرشم اصال چوپونی برم من عمرا عمرا:پیمان ... 
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 قدرت که بود نگذشته گفتنم عمرا از دقیقه دو که شد اینطوری و

بیرون کرد شوت خونه از منو نومخا ... 



 قدرت به و بودم وایستاده دست به چوب و طویله جلو االن من و

 نگاه میاورد در طویله از گوسفندارو و گاو داشت که خانوم

 میکردم

 

 دادزد

اونجا وایستادی خشک چوب عین ببر گوسفندارو این بیا:قدرت ... 

بشنوه صدامو تا زدم داد  

؟؟ ندارین چوپون ونخودت شما مگه:پیمان  

چی؟؟:قدرت  

داد جواب فریاد با اونم که کردم تکرار دوباره سوالمو   

 

 پیش اردبیل بره تا دادم مرخصی بهش دیروز ولی چرا:قدرت

 ...خانوادش

 

بیارین دیگرو یکی مدت این میدم پولشو من خب...آهاان:پیمان   

 

کرد نگاه منو خصمانه و نزدیکم اومد   

مداد قورت دهنمو آب ... 



 یا و کن شروع کارتو یا...جوون خودت واسه دار نگه پولتو:قدرت

شهرت برگرد هم ... 

 از رو گله دستش تو چوب وبا حیوونا سمت رفت جلوتر من از و

کرد خارج حیاط   

 کنه مجبورم و بچزونه منو که بگه چی میدونست...دنبالش رفتم منم

 بینیم به که یگوسفند و گاو بویه با بدم انجام میخوادو که کاری

بهار بهار، بهار، اه بینیم زیر گرفتم آستینمو خورد ... 

 

زدم فریاد  

برسم بهتون منم بزارین برین آرومتر خانوم قدرت:پیمان ... 

 به کنم فکر داد تکون برام هوا تو دستی کنه نگاهم اینکه بدون

خودمون بابایه برو معنایه ... 
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بشم بیهوش بود مونده کم که مسر فرق بود خورده آفتاب انقدر   

برگردوند گوسفندارو جوون آهای:قدرت   

 

بیفتم گریه به بود مونده کم   

نخوردن تکون میلم یه گوسفندا این بخدا خانوم قدرت بابا:پیمان ... 

باشه هواست پس آهان:قدرت  

گفتم حرص با   

چشم،چشم،چشم:پیمان ... 

 بود ظهر که النا تا صبح از خانوم قدرت منو مکالمه بود این و

 که االنم بودم نخورده چیزی پنیر و نون تیکه یه بجز که صبح

نبود ناهار از خبری ... 

 

 خانوم قدرت به...اینجا ولی داشتیم راحتی زندگی شهر تو ما واقعا

 گل پر دشت به و گرفته بغلش تو رو ای گوساله بچه که کردم نگاه

بود شده خیره الله   

 همون باید میکنه زندگی تنها چرا اصال و کیه زن این نمیدونستم

 نیاز بهش اینجا حتما کنم پیدا رو یاشار دیدم دیروز که ای بچه پسر

میکنم پیدا ... 



 

کردم نگاه سمتش به خانوم قدرت توسط شدنم زده صدا با   

سمتش برم کرد اشاره دستش با   

 کوچیکی قابلمه و انداخته کوچیکی سفره دیدم که شدم نزدیک بهش

ارشهکن هم  ... 

جوون ناهار بیا:قدرت ... 

جون قدرت بود شده گرسنم خیلی...آخجون:پیمان   

 انگار بود شده عصبانی بودم زده صداش جون قدرت که باری چند

بودیم افتاده لج  باهم ... 

ندما ناهار بهت نکن کاری...زهرمار جونو قدرت:قدرت  

گفتم کوبیدم دهنم رو دستم با خندیدمو   

 

 رو کوچیکه روده بزرگه روده که بیاد بده ناهارو الحا...چشم:پیمان

 ...خورد

 

نزد حرفی دیگه و داد تکون برام تاسف به سری ... 
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 یامور

 

کردم نگاه صورتش به دوباره   

 

 زندگیم تو یچیزایی ولی چندم چند خودم با نمیدونم من:جهانشاه

کرده تعغیر ... 

 

 کنده پوست و رک چرا بشم منظورش همتوج نمیتونستم من چرا

نمیزد حرفشو   

 هم رویه روبه و  قدمی یک فاصله با االن شد نزدیک بهم قدم یک

بودیم وایستاده   

 

 پسر تک چون تنها، تنهایه بودم خودم بچگیم همون از من:جهانشاه

 مغرور که آورد بار جوری منو بزرگم پدر بودم ارجمند خاندان

 آدما با زیاد نمیزاشت بشن راست و مخ من جلویه همه و باشم

 بود پیمان آورد دووم من کنار که آدمی تنها کنم رفتار احساسی

 زندگیمون که کنه تحمل رفتارمو نمیتونست خودمم مادر حتی

شد جدا اینجوری ... 



 

 زدنشم حرف لحن میگفت من به داشت حرفارو این چرا نمیدونم

 با نمیخواستم من و زدنه حرف به مجبور انگار که بود جوری

 زل چشماش به مشتاق کنه سکوت بشم باعث حرفش وسط پریدن

 زدم

 

 باب هیچکدوم ولی داشتن وجود زیادی زنایی زندگیم تو:جهانشاه

 پولو بخاطر بیشترشون هم اونا نداشتم بهشون احساسیم...نبودن من

عسل، دیدی خودت یکیشم بودن من با قیافه و تیپ  

 تو باب من داری فرق بقیه با تو...گمب چجوری داری فرق تو ولی

دارم تو به حسایی یه من... منی باب تو ولی نیستم   

 

 داره نکنه...میگفت چی داشت اون...ریخت قلبم حرفش این با

میزاره سرم سربه  

 

 رو شد بدل ردو پیمان و من بین اتاقم تو که حرفایی اون:جهانشاه

کن فراموش ... 
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یامور:  انشاهجه  

 

 بهش میزد دو دو که چشمایی با توسطش اسمم شدن زده صدا با

کردم نگاه   

 من... بگم بهت حرفارو این که کردم مجبور خودمو من:جهانشاه

میکنی؟ باورم...میخوامت   

 

 بگم بهش میتونستم چی...بودم شده شکه واقعا بزنم حرف نمیدونستم

بدم چی جوابشو نمیدونستم ولی داشتم دوسش من ... 

 

یامور؟:جهانشاه  

 بیقرارتر من دله میزنه صدا آرومی به و لحن این با اسمم وقتی

 ...میشه

 

گفتم گرفته صدایه وبا چکید چشمم گوشه از اشکی ای قطره   

 



من من:یامور   

کشیدم عمیقی نفس   

 دختر یه من...ندارم حسابیم درست سواد...ندارم خانواده من:یامور

 که نیستم دختری اون من...دشمنه باهام ونمخ هم که کارم بیکسو

باشه خانوادت تایید مورد ... 

 یا میرسه بدستم نمیدونم که ثروتیه اون دارم من که امتیازی تنها

 ...نه

 

 من این و میرسید بنظر محکم اون بودیم شده خیره هم چشمایه تو

بود مشکم لبه اشکم که بودم ... 

 

نه یا یمیخوا منو توهم کن ولش اینارو:جهان   

 

داد تکون محکم و گرفت دستامو دوتا ... 

 

  کمکت کنارتم من باشه منفی جوابتم...نترس...نباش مجبور:جهانشاه

میکنه کمکت پیمان میکنم ... 

 

میلرزید دستام  



 

بگم چی نمیدونم من:یامور   

 

کرد رها دستامو   

چرخیدم بهش پشت   

برگردیم؟ میشه:یامور  
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شنیدم صداشو دوباره بود بهش پشتم که مانطوره ... 

 اومده بیمارستان بردی منو وقتی که پسری همون سینا:جهانشاه

 پدرم به بهار برادر امیرعلی پدر...کرده خواستگاری ازت...بود

خواستگاریت بیان میخوان عید بعد گفتن زده زنگ .... 

 



 پاهایه با و آروم منم شد رد کنارم از اومد حرفا این گفتن بعد

بدنبالش لرزون   

 

بود کرده پارک پایین ماشینو   

نداشتم گذار گشتو حوصله دیگه ... 

بد چی خوبه چی نمیدونستم  

 گفته به که مغرور مرد این جهانشاه سمت منو که چیزی تنها

 میکشوند بگه من به احساسشو بود کرده مجبور خودش،خودشو

بود قلبم صدایه ... 

 

 منو میخواست دارم هم ای دیگه خواستگار  من اینکه گفتن با مثال

 رویاهایه تو نمیدونست اون...نکنه خودش با ازدواج به مجبور

 این کنم باور باید...یاموره همسر که جهانشاهه فقط دخترونم

مغرور جهانشاه از اعترافارو   

 

 دختری هر...کردم نگاه مردونش و شونه چهار هیکل به پشت از

باشه داشته انشاهجه مثل حامی بود آرزوش   

 خاطرات میکردم تماشاش  و میرفتم راه سرش پشت که همونطور

میشد رد چشمام مقابل از فیلم عین بودیم هم کنار که مدتی این ... 

 



بود عسل که روزهایی...برخوردمون اولین ... 
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 اومده سیمین و روزبه که روزی...بیمارستان بردمش که روزی

جهان توسط شدنم بوسیده صحنه آخرین و عمارت ودنب ... 

 

 و شد سوار خودش کرد باز ماشینو قفل ریموت با رسیدیم  وقتی

کوبید ماشینو دره محکم   

شدم سوار رفتم زیر سربه و آروم منم   

 حرکاتش ولی نمیزد حرفی آورد در حرکت به ماشینو حرف بی

بود حرصی   

 



 اصال کرد خواهم چیکار گرفتم پس ثروتمو اینکه بعد نمیدونستم

 جهانشاه عاشق من جهان مهمتر همه از و نداشتم ای برنامه و هدف

کنم تحمل کنارش زنیو حضور نمیتونستم و بودم شده ... 

 کرده سکوت عقلم و میکرد جهانشاه حرفایه قبول به وادار منو قلبم

شیرین سکوتی بود ... 

 دیگه کنم فکر  امیرعلی یا نامی سینا به میتونستم چجوری من

 و فکر کرد توجه ای دیگه مرد به باهاش بشه که بود نمونده فکری

 فکر اینکه بخاطر نه خودم بخاطر نه که جهانی بود جهان من خیال

 اینکه بخاطر خودش بخاطر بلکه میده قرار خودش بازیچه منو کنم

 نشه سرشکسته کنارش در من وجود بخاطر یا و نشه پشیمون بعدن

تمداش تردید ... 

 

 به و جهانشاه مثل خشکی و مغرور مرد وقتی بود شیرینی حس چه

 گفتن به مجبور خودشو من بخاطر جنوب قطب جهان پیمان قول

بود کرده   

بود من بخاطر رفتارش تعغیر یعنی  

 

 با بود رانندگی مشغول حرصی کردم تماشاش و چرخیدم سمتش به

گرفت نگاهشو زود ولی طرفم چرخید شده منقبض فک   

 ولی میکنم نگاهش دارم چرا بگه و بشه عصبانی که االنه گفتم

نزد حرفی  
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 خواستگاری من از جهان میکوبید دیوارش به خودشو محکم قلبم

بودم ابرا رو تردید اون از جدایه من و بود کرده  

جهان برایه من از کمتر کی و من برایه جهان از بهتر کی اصال ... 

 

 مثبت جواب  جهان به و باشم خودخواه...باشم خودخواه باید یعنی

 ...بدم

میخواد منو هم اون ولی ... 

 

 کدوم از یا و بودیم راه تو ساعت چند اصال یا دقیقه چند نمیدونم

 ویال حیاط تو وقتی بودم رویا و فکر تو همش چون گذشتیم مسیر

 و شد پیاده نماشی از من به توجه بدون اومدم خودم به کرد پارک

رفت ویال بسمت ... 



 

 از که هایی بچه پسر عین بود کرده لج جهان ولی بود دار خنده

 مادشون ولی بودن گرفته رو بزرگی و رنگی توپ قول مادرشون

قولش زیر بود زده   

 خشم آتش هرچند جنوب قطب هرچند مغرور هرچند مردو این من

 بدون شلوار و کت پوشیدن به عادت که مردی این من دارم دوست

 کرده عادت تازگیا که مردی این من دارم دوست رو داره کراوات

دارم دوست رو  بیرونی و اسپرت لباس پوشیدن به   

دارم دوست درارو لج مرده این من ... 

 خونه سمت به من از جلوتر خیلی اونکه به و شدم پیاده ماشین از

رفتم ویال بسمت آروم کردم نگاه میرفت  

 

 این من دارم دوست رو وایستاد روزبه مقابل که مردی این من

 این دارم،من دوست رو میده نشون توجه دردام به تازگیا که مردی

دارم دوست مردو   

میدادم قسمشون و  میکردم التماس مغزم و قلب به داشتم انگار  

 

دارم دوست بخدا دارم دوست بخدا  
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کردم بازش و در هدستگیر رو گذاشتم دستمو  

 مبل رو که دیدمش گردوندم حال تو چشمی شدم خونه وارد و 

میکرد نگاه سقف به و مبل پشتی به داده تکیه سرشو و بود نشسته   

رفتم سمتش به قدمی چند   

 بد من با دیگه دنیا نمیزاشتم من بود همین تصمیمم بگذره صدسالم

 کشیده ندگ به زندگیم آدماش حرف بخاطر نمیزاشتم کنه تا

خیلی خوبه خیلی یجاهایی بودن خودخواه...بشه  

کنه فکر بخودش آدم یجاهایی که خوبه ... 

 نمیداد نشون واکنشی ولی نه یا بود من حضور متوجه نمیدونم

کرده خواستنم به اعتراف که نیست آدمی همون این انگار  ... 

 

بود خورده شکست انگار ... 

دیدم اوال اون که نیجها با داشت فرق خیلی االن جهانشاه ...  

شد یجوری دلم باشه من شوهر مرد این اینکه تصور با   



 

گفت بهم چندباری خاتون   

 ینفر اون حتما میشکنه نفر یه برایه خودشو مغرور آدم یه وقتی

مهمه براش خیلی ... 

 اینجوری خودشو بخاطرش جهان که آدمی اون خوشبحال پس

 شکسته؟

 

باشه؟ باید خوشبحالم یعنی  

 

 از اینو کالفست درون از ولی نمیده نشون ظاهر تو جهانشاه

میفهمم میده فشارشون هم به هی که چشماش  

 

 ناموفق ولی داشتم خودم دادن نشون محکم در سعی که باصدایی

زدم صداش بودم  

جنوب قطب جهان هی: یامور ... 
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شد خیره صورتم به حرفی بدون کالفه و کرد بلند سرشو  

کردم گم پامو و دست کردنش نگاه با   

نمیاد باال نفسم کردم احساس که جوری افتادم سرفه به و   

 نگرانی با و پشتم میکوبید آروم اومد سمتم به و شد بلند جهانشاه

  میگفت

خوبه؟ چیشدی؟حالت:جهانشاه  

 

 با میکردم صاف گلومو که همونطور و دادم تکون هوا رو دستی

گفتم سرفم از ناشی خشدار صدایه   

 

ممنون خوبم.خوبم:یامور  

 

کشید پوووفی و وایستاد صاف خوبه حالم دید وقتی  

 این پاچگیش دست این رفتارش این بود شده نگرانم جهانشاه یعنی

که کرد تر بیقرار  بیقرارمو دل ... 

گفت ناراحتی صدایه با  

بگی؟ میخواستی چی:جهانشاه   



 

شدم پاچه دست دوباره  

هیچی هی:یامور ... 

 حرف و حس جور هزار که انداخت چشمام به نگاهی حرفم این با

میزد موج توشون  

کردم خطابش جنوب قطب جهان نمیاورد رومم به ولی  

 

گفتم سریع که بشه رد کنارم از خواست   

 

چیزه من:یامور   

کرد مکث من به پشت  

 

میگفتم باید اینبار دیگه  

رسید گوشم به جهانشاه گرفته صدایه که  

 کمکم و... میکنم کمکت گفتم بهت اولش نباش نگران:هانشاهج

نداره ردت جواب به ربطی ... 

منفیه بهش من جواب میکرد فکر اون اون   

کردم جزم عزممو اینبار  

منفیه جوابم من:یامور   



دیدم هاشو شونه افتادن  

 

منفیه امیرعلی و سینا خواستگاری به جوابم من:یامور ... 

کرد اهمنگ منتظر و طرفم چرخید  
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کنم فکر بهشون نمیتونم اصال من:یامور ... 

 

 چشم  ازش من ولی شد خیره چشمام به حرف بدون و منتظر بازم

 بود چپم دست انگشت تو که ظریفی و کوچیک حلقه به و گرفتم

شدم خیره  

کنم انتخاب خوشگلی این به حلقه نمیتونستم که خودم بنظرم   

 که داشت وجود من مثل دختری یعنی بود عجیب خیلی من ماجرایه

بشه؟ خواستگاری ازش بعد شه دستش حلقه  



 

دادم ادامه لرزون صدایه با  

 

جهانشاه کالفم کنم چیکار نمیدونم:یامور   

گرفت گلومو بغض   

 شرایط این تو که ندارم مادری و پدر نیستم عادی دختر یه من

باشن من حامی   

دنیا این تو اضافیم آدم یه میکنم احساس ... 

ریختن اشکام که برداشت قدم سمتم به آروم ... 

کنم چیکار نمیدونم من:یامور !! 

ایستاد ای فاصله هیچ بدون و روبروم   

 

سوخت خودم دله صدام تویه عجز برایه   

نه یا درسته تصمیمم این نمیدونم:یامور   

 

من ولی  

کردم نگاه چشماش به    

یکنمم انتخاب تورو من من:یامور   



 

 رو گذاشت بعددستشاشو وای کرد مکثی حرفم شک بخاطر اولش

  نداشتن اومدن بند به تصمیم انگار که اشکایی و صورتم طرف دو

کرد پاک شستش انگشت با رو  

 

 منو میکردم احساسش من که عشقی این و عطر این نزدیکی، این

برد ای خلسه به   

شد بسته چشمام که آورد نزدیک سرشو  

 

کرد بغل منو بعدش و کردم حس پیشونیم رو آرومشو هبوس من و   

داشتم دوست حامیشو و گرم آغوش من  
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 دستامو متقابال هم من میفشرد خودش به و بود کرده بغل محکم منو

سینش رویه گذاشتم سرمو و کردم حلقه کمرش دور  

غریبم باهاش من ساله چند که امنیتی احساس بود این ... 

 کشید باال منو کمی بود سینش تا قدم و بودم شده گم شبازوها بین

زدم گره گردنش دور اینبار و کرده باز کمرش دور از دستامو که  

زد پچ آروم   

چشمام تو...کن نگاه منو:جهانشاه   

 

 چشم و  صورتش مقابل صورتم حال و بود کرده بلند منو راحتی به

بودیم شده چشم تو   

زدن حرف به کرد روعش مصمم چشمایی و قاطع لحن با   

 و برگشت راه هیچ...منی ماله تو دیگه کردی قبول االنکه:جهانشاه

فهمیدی؟ جهانشاهی ماله تو...نداری پشیمونی   

 

دادم تکون سرمو فقط من اشکی چشمایه با  

پرسید دوباره که   

فهمیدی:جهانشاه   

گفتم و خندیدم گریه میون   



فهمیدم:یامور  

کشید آغوش به منو دوباره و زد لبام به کوتاهی بوسه  

زد پچ گوشم دم و   

میسازم تو با زندگیمو...برسه بهت آسیبی دیگه نمیزارم:جهانشاه ... 

کرد مکثی  

دارم دوستت   

 

 دنیارو آخرش حرف اون الخصوص علی حرفاش این با که انگار

ولی بودم حرفاش شک تو درسته شد راحت خیالم و دادن بهم  

کردم محکم دستامو گره   

گفتم دارم دوستت منم بگم اینکه ایهبج و  

دارم دوستت:یامور  
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 جهانشاه



 

 و میکرد بازی دستش تویه انگشتر با و بود نشسته کنارم

 لبخند به مجبور من و میشد کشیده من سمت نگاهش که هرازگاهی

 تمامش ولی نمیشدم کردم پیدا بهش که احساسی منکر میشدم زدن

 بودم کرده عالقم این قاطی هایی شیشه خرده یه من خب نبود این

 کنارم و میبخشه منو هم اینبار آیا میشه چی بفهمه اگه نمیدونم

میکنه ترکم یا و میمونه ... 

 یدفعه و زودهنگام ابراز دلیل ولی داشتم دوسش که خودم نظر به

 باعث این و بود شده بیدار وجدانم بود هدفم بخاطر بهش عالقم ای

 که آخرش کنم رهاش که نبود قرار خب بریزه هم به اعصابم دمیش

 فکر این به حتما بشه باخبر یچیزایی از که بعدن ولی نیست بد

 بخاطر مهمتر همه از و  امیرعلی و سینا بخاطر بازم میکنه

 تو  شرکت موجودی کمبود بخاطر هوام سربه وکیل که ثروتش

 و پاک اون شدم دیکنز بهش بود کرده گذاری سرمایه جدید پروژه

من ولی داره دوستم کرد اعتراف بهم اون بود آالیش بی ... 

نمیداد رو موضوع این شدن فاش اجازه غرورم این و ... 

 از حقتو که بگم بهش ثروتش کمال و تمام گرفتن بعد میخواستم

 بیشتر تعللم این و داد دستم کار تعللم این و گرفتم عوضی روزبه

 یا داشت خواهم رو یامور هم بعدش دونستمنمی که بود این بخاطر

  نه

 با و دلنشین اسممو که یامور به توجهم اسمم شدن زده صدا با

شد جلب میزد صدا خوش آهنگ  



 

جهانشاه:یامور   

بله:جهانشاه   

میاد خوشم خیلی حلقم از واقعا ممنونم خیلی:یامور   

 

 دست یاده ظریف حلقه این دیدن با نبود گفتن دروغ اهل اونکه

 اولش خریدمش که بودم افتاده یامور ظریف انگشتایه و کوچیک

 سنگش بودن کوچیک و طالش بودن وزن کم بخاطر کردم فکر

 با االن اون و خریدمش و دریا به بودم زده دلمو ولی بشه ناراحت

 بودنشو خوشحال صدالبته و حرفش بودن واقعی میشه که لحن این

میکرد تشکر من از اینچنین فهمید  
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 غر انگشترش نگین بودن کوچیک بخاطر هی که عسل برعکس

 خودم بود قیمت گرون و بزرگ خیلی انگشترش که حالی در میزد

 اونم بخره یچیزی بودم سپرده منشیم به و بودم نکرده انتخاب



 رضایت جلب برایه البته و داشت عسل از که شناختی به باتوجه

 حرص بخاطرش پیمان هی که بود ریدهخ بزرگی انگشتر من

 اون آوری یاد با آورد در دستش از خودش سر آخر و میخورد

 با دیدم نموند دور یامور دید از که نشست لبم گوشه لبخندی بزمجه

میکنه نگاهم تعجب   

 میزنم زنگ بهش  هرچقدرم افتادم بزمجه پیمان یاده:جهانشاه

 ...نمیگیره

 

داد جواب نگرانی لحن با  

 مثل دلم مدام...میره کجا نگفت اصال نگرانشم خیلی منم آره:موریا

میجوشه سرکه و سیر   

داشت بغض صداش   

 

 یا خونه رفتم دیر اگه مثال میشه نگران منم بخاطر یامور یعنی

 سیر مثل دلش بود اطالع بی من از خالصه و  ندادم جواب تماسشو

میجوشه برام سرکه و   

 

 یعنی حسود هایه بچه پسر مثل بودم شده آوردم  زبون به سوالمو

میکرد؟ حسود آدمو عشق  

میشی؟؟ نگران برام باشی بیخبر منم از روزی یه اگه:جهانشاه  



 

 گونه و بودن شده زده خجالت االن که خوشرنگش چشمایه اون با

 حرکت این از کرد قایم بازوم تو سرشو بودن انداخته گل که هایی

 زدن صدا با اون که زدم قهقه جهانشاه منه و گرفت خندم بچگانش

داد نشون اعتراضشو کرد سینم روونه که کوچیکی مشت و اسمم   

 نداشت دوسش نمیشد اصال بود داشتنی دوست خیلی دختر این

دادم فشارش محکم و بغلم تو گرفتمش   

 

شد خورد استخونام یواش جهان آخ:یامور  

 

کردم شل یکم دستامو گره ... 

کوچولویی لیخی تو کنم چیکار:جهانشاه   

ای گنده خیلی تو نیستم کوچولو من:یامور   

کرد قایم سینم تو سرشو دوباره حرف این بعد  

بشکنه دلش احمقانه و اشتباه فکر و حرف یسری بخاطر نمیزاشتم   

ارجمند جهانشاه بودم من این واقعا ... 
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نشوندمش پاهام رو و کردم بلندش کمی   

میکشید لتخجا ازم  

 هم به محکم چشماشو داشتم نگه صورتم مقابل  دستام با صورتش

بود خواستنی دختر این میفشرد   

نداشت دوست پاکشو باطن و زیبا صورت  این میشه مگه    

میکشی؟؟ خجالت م از:جهانشاه  

 تند تند و بود شده زده هیجان کرد باز آروم چشماشو سوالم این با 

 من حال و  میشد پخش صورتم رو ساشنف گرمایه و میکشید نفس

 زندگیم تو که اوناییم نبودم جایی هر هایه زن با رابطه اهل خرابتر

نبودن اصال یعنی نبودن خواستنی اینقدر بودن   

 

گفت لرزونی صدایه با   

ای یدفعه چون اره خب خب:یامور ... 

 



 شده خشک و شد قطع صداش کاشتم لباش رو که ای یدفعه بوسه با

 به کردم شروع عمیق و پیچیدم دورش دستامو بود نشسته مپاها رو

  بوسیدنش

 دروغ بود اومده بوجود من در که حسی این نبود دروغ بوسه این

  نبود

 

 بودم من زد خشکش که اونی اینبار زد گره گردنم دور که  دستاشو

  میبوسید منو هایه لب اونم ناشیانه میکنه دیونه منو حتما دختر این

 فشردمش خودم به داشتم دوست بودنشو ناشی و واردی نا این من و

باشه رسیده آب به که ای تشنه مثل بوسیدمش عمیق و ... 

 

 [20.08.19 06:06] 

292 

 

 

 پیمان

 

 سر تمام شدم بیدار شد وارد بهم خواب تو که شوکی با دوباره

 به آب از خالی پارچ که قدرت به بود شده خیس سینم و صورت

بود یستادهوا روم روبه دست  



کشیده پوفی کردم نگاه  

کشیدم دراز زاری حالت با ودوباره ... 

 

 میپاشم روت این از سردتر آب بخوابی خان تنبل پاشو:قدرت

شو بیدار زودباش   

 

 پیچید تنم تو کال و بازوهام و پاهام تو دردی که خوابیدم پهلو به

مالیدم دستام با بازوهامو میزدم نق که همونطور  

 

 بدنم و تن تمام شو بیخیالم امروزو توروخدا جون قدرت وای:پیمان

شدم مریض کنم فکر میکنه درد و کوفتست  

 

 بیحالی و مریضی و خستگی احساس بود شده خشدار صدامم

 ...میکردم

 

بری میتونی نداری دوست نداشتم نگهت اینجا زور به من:قدرت ... 

 

 دوباره نمم و داد  ادامه حرفش به میشد خارج در از که همونطور

کشید تیر سرم که شدم جام تو نشستن به مجبور زار حال همان با  



 

 رفتی راه کمی اینکه بخاطر خامه بدنت و تن نشدی مریض:قدرت

افتادی حال این به چروندی گوسفند دوتا و   

 رو همین واسه تویله رفته فهمیدم شده ضعیف صداش دیدم وقتی

نشستم ولبش ایوون سمت کشیدم خودمو زانو   

 رو چوپونی چوبه شد خارج تویله از دست به چوب قدرت که

شونش رو بود گذاشته بود گرفته دستش تو که همونطور  

 رخت روش که طنابی سمت  قدمی و  انداخت من به جدی نگاه

 و اومد من سمت به و کرده جمع رختاشو و رفت بود کرده پهن

طرفم گرفت حوله   

   

گرفتمش...میخوری رماس کن خشک صورتتو بگیر اینو:قدرت  

شد خونه وارد    

 و کار لباس دیگه که لباسم پوشیدن و صورتم کردن خشک از بعد

 تویله سمت به و برداشتم رو قدرت چوب میومد بحساب چوپونیم

 صدایه البته و کنم تحمل گوسفندارو بویه نمیتونستم بازم رفتم

 دلنشینشونو
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 بود مخم رو صداشون گوسفنده تا چهل یا سی تتونیس گوسفند دوتا

 که هستن اطراف اون گوسفند چندتا میکردم احساس میرفتم هرجا

 بودم گرفته عکس مختلف هایه حالت تو ازشون حتی میکنن بع بع

بودم کرده ضبط صداشونو و ... 

 عین همشون که کردم خارج تویله از گوسفندارو دستم تویه چوپ با

 که میفهمن حرفمو انگار دنبالشون به منم کردن رفرا جا یه وحشیا

میزدم حرف باهاشون   

 

نرین اونجا هی هی:پیمان   

اینطرف بیا بیشعور توام با هی   

 

کن نگاه احمقو اون  

 

 طرف میکشوندم و بودم گرفته یکیشون گوش از که همونطور 

 دیدن با اومد سمتم به و شد خارج خونه از بدست بقچه قدرت بقیه

داد تکون سرشو و زده  خبیثی لبخند وضعیت اون تو من   



 نظر به مهارت به و برداشت رو بود افتاده زمین دستم از که چوبی

 خونه از هم کنار و ردیف چند تو گوسفندارو همه نینجایی من

 انگار آوردم در جیبم از گوشیمو افتادم راه بدنبالش منم کرد خارج

 مدت برایه الاقل که بیاد تنآن یهو و بشه ای معجزیه داشتم انتظار

بود ممکن غیر اینجا تو من حضور ... 

 افتاد بود خودم عکس که زمینم تصویر به چشمم گوشی صفحه تو

 بود افتاده گوشی ای شیشه صفحه رو که خودم تصویر بعدش و

  هستم که اینی بودم شده روز دو تو کجا پیمان این و کجا عکس اون

  ریخته صورتم رو پراکنده تافت یا لژ بدون موهام و شلخته لباسام

میکرد درد دیروزم فعالیت بخاطر تنمم بود   

 قدامامو و جیبم تو انداختم رو گوشی بود میش و گرگ هنوز هوا

 چشم با داشت که جدیش صورت به  قدرت کنار رسیدم تا کردم تند

کردم نگاه میپایید گوسفندارو   

 

 روستا مردم مهه نمیشین خسته شما چجوری جون قدرت:پیمان

میرسن بنظر سرحال و منظم ... 

 

 کرد نگاهم خصمانه جون قدرت بودم گفته بهش اینکه بخاطر

 سربه بچه برایه که مامانایی عین داشت خاصی ابهت نگاهش

  تو میخوره درست سرد سالح اون و میکنن پرت دمپایی هواشون

محیا و من برایه غریب واژه مادر هه زدم پوزخندی...هدف   



 نگاهی بهش قدرت صدایه با دور بریزم افکارمو این کردم یسع

 انداختم
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 سعی...زیاده اینجا بدنیم فعالیت روستاست اینجا جان پسر:قدرت

کنیم تهیه خودمون رو داریم نیاز که چیزایی بیشتر میکنیم   

 حرفاش گرفتن جدی به مجبور منو که بود جدیش صدایه این

  میکرد

 

 از بیشتر شما  ولی کمر و کوه دل به میرم پیاده اینجا ما:قدرت

 بزرگ شهرایه تو ولی پاکه هواش اینجا...میکنین استفاده رخشاتون

میگیره نفسش آدم   

میکنن درد دستات و بازو و پاهات  همین واسه خامه هم تو تن   

من طرف چرخوند صورتشو اینبار   

داد دامها خبیثی من بنظره البته لحن با و   



 زندگی مزایایه با هستی اینجا که مدتی این انشاهلل حاال البته:قدرت

میکنه عادت  بدنتم تنو و میشی آشنا روستایی ... 

 

 این از  بیشتر رو قضیه  بود من نفع به دارم قورت دهنمو آب

ندم کشش ... 

کردم عوض بحثو همین برایه   

 

بچرن؟؟؟ که نمیارین گاواتونو چرا پس:پیمان  

 جواب ولی دیگه  گاوی خودت تو  آوردم میگه جوابم در حاال فتمگ

 داد

 

 به خونمو که پسری همون یاشار پدر قلی حسین مش اونارو:قدرت

 کار روزا این داره نگهشون مدت یه گفتم میبره بود داده نشون تو

بکارم پنبه دیگه مدت یه و بزنم شخم زمینمو میخوام زیاده ... 

 

دادم تکون فهمیدن معنی به سرمو  

 

بزنم زنگ خانوادم به امروز باید من راستی:پیمان   

گفت پرخاشگرانه و حوصله بی اینبار قدرت   



 دست پسره چه من به بزن زنگ خب میزنی حرف چقدر اه:قدرت

چلفتی پا   

 

 گوسفند به دادم گیر و کردم فرار دستش زیر از باال برد چوبشو تا

سیدمیر بهش زورم که مردنی الغر و کوچیک ... 
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 تا بودم بیشعور گوسفندایه این بدنبال صحرا دشتو تو ساعتی چند

 واکنشی من تا که میزد دادی یه قدرت میشد دور گله از یکیشون

 گوسفنده منکه بنظر برمیگشت ترسش از گوسفنده خوده بدم نشون

 ونج قدرت کردم اضافی غلط بگه میخواست سرش دادن تکون با

کن گذشت رو ایندفعه خامم جوون  

 گیری جفت هیجده مثبت هایه صحنه شاهد بود بهار فصل چون 

  کارتونو تویله همون تو خب بیشعور حیوونایه بودم  هم حیوانات

دیگه بکنین ... 



 

 یه دید زدن زنگ برایه اصرارمو وقتی قدرت بود غروب نزدیک

برگشت هخون به گله با خودش و داد بهم ساعته یک مرخصی   

 50 و  مکالمم صرف دقیقش10 ساعته، یک مرخصی این از البته

میشد تپه این از رفتنم پایین و باال صرف هم دقیقه   

 و دست تو که دردی بخاطر برداشتم رو قدم اولین و کشیده پووفی

بود کند قدمام یکم میکردم احساس پاهام   

 که دلنشینی و کخن باد تپه باالیه رسیدم شده بدبختی هر با باالخره

 بشه پر هام شش و بکشم عمیقی نفس شد باعث خورد صورتم به

 چرخیدم مخالفم جهت میشد دیده روستا کل باال این از تازه هوایه از

 سنگ به چشمم نمیشد رد ازش ماشینی ولی میشد دیده هم جاده

 پاهامو نشتمو لبش و رفته باال ازش و سمتش رفتم افتاد بزرگی

 بود شده خاکی یکم آوردم در جیبم از شیموگو کردم آویزون

 تو رفتم و کشیده پووفی پره آنتنش بله دیدم که کردم روشنش

 حتما برگشتم وقتی چون بزنم زنگ جهان به اول بهتره مخاطبا

میزنم زنگ بهار به راحت خیال با بعدشم میکنه کلمو  
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 کرده سیو برفی آدم اسم به که شمارش دنبال و مخاطبام تو رفتم

گشتم بودم   

 که دادم گوش بوقها صدایه به منتظر و کردم برقرار تماسو وقتی

رسید گوشم به الودش  خواب صدایه   

بله:جهانشاه  

جنوب؟ قطب جهان خوابه وقته چه االن سالااااام:پیمان   

 

 بود نکرده توجه مخاطب اسم به بودنش آلود خواب بخاطر کنم فکر

 این برایه دلم چقدر کرد صدا اسممو تعجب با شنید اموصد تا که

بود شده تنگ عزیزم برادر   

پیمان:جهانشاه !! 

عزیزم ژوووون:پیمان ... 

بود بلند و صاف یکم صداش اینبار   

 میفته یادت االن رفتی روزه چند بیشعور بزمجه کجایی:جهانشاه

نعشت دنبال بیفتیم بگم سیامک به میخواستم دیگه بزنی زنگ   

 

  با معمول طبق که زدم خوردنش حرص برای ای قهقه

کردم بلندتر خندمو ولوم گفتنش زهررمارررر   



کجایی؟؟:جهانشاه  

 در سر ادرسش از خودم اردبیله طرفایه داداش روستام:پیمان

 تماس باهات بتونم تا تپه باال اومدم نداره آنتن هم اینجا...نمیارم

خوشبختم چقدر من آرومه چی همه بگم خواستم فقط بگیرم ... 

 

میزد آشنا خیلی که شنیدم  خط پشت از زنیرو صدایه حین این در   

 صداش که بود نشسته جهانشاه کنار یعنی بود یامور صدایه  آهان

 سمتش به یخیشو هایه گلوله جهانشاه که چطوره میومد نزدیکی از

نمیکنه؟؟ پرت  

میای؟؟ کی میگم میکنی سیر کجا:جهانشاه  

اومدم خودم به حرفش این با  

 هم بهار به باید کنم قطع باید من داداش نیست معلوم نمیدونم:پیمان

 ضمن در...میکنم صبحت باهات بعد دفعه بگو یامور به بزنم زنگ

باشه بهش حواستم .. 

 

 باشه...اونوقت تهران برمیگردی که خرکیه،تو چیزت همه:جهانشاه

هست حواسم   

کردیم قطع و کرده خداحافظی میل بی دو هر  
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 بهش دوباره نداد جواب خورد بوق هرچقدر اول دفعه هم بهار

 به  آرومش گفتن بله صدایه که میشدم امید نا داشتم دیگه زدم زنگ

رسید گوشم  

 تحمل اینجارو چجوری حاال رفت ضعف دلم منکه جااااااان:پیمان

خانوما؟؟ خانوم کنم  

 

داشت بغض صداش   

 

؟!!پیمان:بهار  

بهارم من فداتشم...عشقم هبل:پیمان ... 

افتاده گریه به که فهمیدم صداش از   

 حرفی که هم میره؟بابا راه هزار دلم آخه؟نمیگی تو کجایی:بهار

 نمیزنه؟

 



قلبم رو گذاشتم دستمو   

 

قلبم آخ:پیمان ... 

پرسید نگران بهار   

پیمان؟؟ چیشدی:بهار  

 حرف ناز با اینجوری ضعیفه من قلب نمیگی تو آخه:پیمان

 منه بخاطر که برم کوچیکت قلب اون قربون من آخه...میزنی؟

میره راه هزار چلفتی پا و دست ...  

 

کشید باال بینیشو و کرد آرمی خنده اینبار    

باال نکش...بشه فدات پیمان نکن گریه:پیمان   

چیو؟؟؟:بهار  

پایین نمیومد بود جا باال اون دماغتو آب اینبارو:پیمان   

خورد هم به محال پیمان آه:بهار   

 

خندیدیم باهم دو هر   

میزنی؟؟ حرف راحت  که سنگرتی تو کنم فکر:پیمان  

میای؟؟ کی کجایی راستی...آره:بهار  



 عزیزم میگفت بهتون حتما بدونین شما میخواست پدرت اگه:پیمان

بیام کی نیست معلوم و... سکرته ... 

ومیگیرمت میام بشه صادر اینجا از خروجم اجازه منتظرم فقط ... 

 رو لبخندی بودنش خجالتی اینهمه بخاطر افتاد صرفه به بهار وقتی

نشست لبام   

میگیرمت میام همون نترس عزیزم باشه:پیمان ... 

گفتم بهار به قدرت یاداوری با   

 روت اگه بگو جهان به داشتی کاری هر عزیزم برم باید من:پیمان

بگه بهش تا بگو یامور به نشد    

برگردی زودتر اشک...ممنون باشه:بهار  

خداحافظ؟؟...فداتشم میکنم بخاطرت سعیمو تمام دارم: پیمان  

گفت آروم  

خداحافظ باشه:بهار  

 

 من و کشید هینی که فرستادم براش تلفن پشت از  داری صدا بوس

کردم قطع رو گوشی خندان   

 از خودمو و شد خشک کل به خندم افتاد یادم قدرت دوباره  وقتی

خونه برگردم زودتر تا پایین دمکر پرت بزرگ سنگ رو .... 
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بود شده تاریک کامل هوا رسیدم قدرت خونه به وقتی   

بود بافتنیش سرگرم و بود نشسته خونش ایوون رو که دیدمش   

برداشتم قدم سمتش به آروم   

 

سالم:پیمان   

داد سالممو جواب ولی ننداخت طرفم نگاهیم نیم   

سالم:قدرت  

کشید طول یکم بیام برم تا شرمنده:پیمان  

داد جواب خونسرد همونطور   

ساعته؟؟ نیم یکم از منظورت:قدرت  

 نگرانم وگرنه میزدم زنگ نفر دو به باید یعنی...من خب:پیمان

 ...میشدن



 مکان اون سمت به میومد تویله از که گوسفندایی و گاو صدایه با

 خاک کارایه مشغول مباز بیشعورا حتما انداختم نگاهی بوگندو

بودن برسری ... 

شد جلب بسمتش دوباره توجمهم قدرت باصدایه ... 

نداره اشکالی باشه:قدرت ... 

 اخمو که نشستم کنارش تندی و کرده نگاهش شده گرد چشمایه با

گرفتم فاصله ازش یکم ببخشید گفتن با که  کرد نگاهم  

 

نیستین؟؟ عصبانی دستم از واقعا یعنی:پیمان  

باشم عصبانی چرا اصال نه:قدرت ... 

 

 هم به انگار لبامو بعدیش حرف با که شد شل نیشم حرفش این با

 دوخت

 

دیگه گذاشتن ها موقع همین واسه تنبیهو:قدرت   

نالیدم درمونده و شدم ولو پاش زیر   

 

 کردن حرکت حال اصال...هالکم بخدا جون قدرت وای:پیمان

هست گرسنمم...بهم کن رحم...ندارم ... 



 

گفت بهم شکمویی شیرینش لهجه اون با لب رزی  

 آشپزخونست تو پیازم و نون...هست اجاق رو پختم ابگوشت:قدرت

بخور بردار ... 

 

 به مجبور گاها که املتی بجز وگرنه بود آورده فشار بهم گرسنگی

 خونه کار خستم انقدر وقتی بود محال کنم کوفت تا میشدم پختنش

 رو میکشید کار به منو بود یادز زورش جهانشاه دیگه بدم انجام

 ...نمیگم

 نون همراه رو بود کرده آماده قدرت که غذایی و شدم بلند اجبار به

 جان نوش تا ایوون بردم رو آیران قدرت بقول محلی دوغ و پیاز و

بود محشر دستپختش الحق کنم  
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 گلوم تو پرید غذا قدرت حرف با که میخوردم غذامو تند تند داشتم

کشیدم سر دوغمو لیوان و   

اومدی؟؟ قحطی از مگه یواشتر:قدرت  

 

خوردم آرومتر اینبار  

پرسیدم ازش پر دهن با   

کنین گذشت رو ایندفعه جون؟؟نمیشه قدرت چیه تنبیهم حاال:پیمان   

 

 قدرت و میزنی حرف پر دهن با باشه بارت  آخرین اوال:قدرت

 قول سر باید فهمیب تا بشی تنبیه باید نمیشه دوما زهرمار جونو

سوما بمونی قرارت  

میشی متوجه فردا گفت و زد بهم پوزخندی ... 

میشود عصبانی قدرت خدا یا   

 

 ظرفارو که سوخت بحالم دلش کنم فکر قدرت غذام خوردن بعد

کرد جمع   



 تشکم با که همونطور بخوابم ایوون تو من میشه جون قدرت:پیمان

 تا رفتم سمتش به و شده بلند انداخت باال ای شونه سمتم میومد

بگیرم دستش از رو تشک ... 

 

شدم خیره ستاره پر آسمون به کشیدم دراز جام تو   

  بیشعور مردک دخترام دوست قول به و بزمجه پیمان بودم من این

چوپونی لباس شده مارکم و قیمت گرون پیراهن و شلوار که   

میکنم تحمل رو زندگی این دارم بهار بخاطر که پیمانی منم این  

 من که آخ شد تنگ براش دلم افتادم دارش بغض صدایه یاده وقتی

 غلطارو اون میدیدمت زودتر اگه من عشقم برم مهربونت دله فدایه

 بهار با که خوشی روزایه به کردن فکر با...که نمیکردم زندگیم تو

شدم بیهوش و شد گرم چشمام داشت خواهم ... 
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 یامور



 

 تویه گوشی به آویزون لبایه با کرد قطع تماسو جهانشاه وقتی

گفتم و کرده نگاه بهش هم بعد شدم خیره دستش   

 

 شده تنگ براش دلم بزنم حرف باهاش منم میدادی خب:یامور

 ...نگرانشم

 

گفت و  کشید دراز تخت رو دوباره لخت تنه باال با   

بزنه حرف تباها تا میزنه زنگ بعدن داره عجله گفت:جهانشاه  

 

 سینش رو افتادم که کیشد خودش بطرف منو و گرفت  بازوم از و

شد موهام نوازش مشغول بیحرف و ... 

بودیم خواب موقع این تا دو هر  

 میکرد باهاش بودنه راحت به مجبور منو که جهانشاه رفتارایه با 

بود شده کم خجالتم میزان اون از یکم   

 به و بود سینش رو سرم و کرده قفل بازوهاش بین منو که االنم و

بودم بهشت تو انگار میدادم گوش قلبش زیبایه طنین   

 به اعتراف جهان و من یعنی  نمیشد باورم اتفاقا این هم هنوز

 قلبم گوشه از گاها که تردیدی و شک اون...کردیم هم داشتن دوست



 فقط دلم میزدم پس رو بده نشون خودی بتونه تا میکشید  سرک

کنه فکر جهان دائمی بودن هب میخواست   

 دست اون ولی شد مور مور تنم نشست بازهام رو دستاش وقتی

 رفته فرو شیرینی خلسه تو هردو داد ادامه نوازشش به و نکشید

 هم من ظهر وقتی نمیشیدم خسته بودن هم کنار در از انگار و بودیم

 بود شده خوشحال خیلی جهان کردم همراهیش شیرین بوسه اون تو

 نوازشها با که بطوری شد کشیده هم تختمون تا کوتاه معاشقه این و

 خواب به میکاشت گوشم و صورت سر رو جهان که هایی بوسه و

بودم رفته فرو  
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 از قبل میکرد کالفم چون کنم تحمل تنشو گرمایه نمیدونستم دیگه

 مچم دور که کشی با موهامو و گرفته فاصله ازش بشه مانعم اینکه

 خب شنیدم کالفشو نچ قبلش ولی کردم جمع سرم باالیه محکم بود

 از قبل حتی دادم دست از نوجونی تو مادرمو که بودم دختری من

بشم ماهیانه عادت اینکه  



 این و بودن بار و بند بی که سیمین و روزبه دست افتادم بعدشم و 

میرسید دادم هب ماهیانم عادت موقع که بود خونه خدمتکار وسط ... 

 

 گفتن با جهان که بشم خارج اتاق از خواستم صورتم شستن بعد

 داشت خجالتیم رویه اون  شد سرویس وارد بگیره دوش میره اینکه

میشدم تر رو کم من و میداد نشون خودی ... 

 و بهتر چی و کنم آماده چیزی شام برایه تا آشپزخونه سمت رفتم

 همونطور بود خریده جهانشاه ادشممو که ماکارونی پختن از راحتر

رفتم فرو فکر تو شدم بکار مشغول که   

 بر عالوه بدم نشون واکنشی چه جهانشاه مقابل در نمیدونستم اصال

 یا نداشته پسری دوست تابحال چون بودم بیتجربه هم خیلی کمم سن

نداشتم باهاشون هم چندانی اجتماعی ارتباط  

 به فکر میلرزوند ترسم اطربخ دلمو و دست که چیزی وسط این و

 بدونم که میرسید حد این تا عقلم دیگه بود جهانشاه به رابطه داشتن

 من از خواستی در همچین زود یا دیر و داره نیازهایی و مرده اونم

 بودم هایی صحنه شاهد رحم بی روزبه اون لطف به داشت خواهد

دمش درد سر دچار و شده خراب حالم دوباره آوریش یاد با که ... 
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 تنها رو بدرمون سیزده که دیروز بودیم تهران به برگشت راه تو

 جنگل و کوه شیطان رفتیم دوباره گذشت خوش خیلی بهم ولی بودیم

رفتیم هم دریا که البته و الهیجان سرسبز جاهایه و   

 کنار و گرفت دستمو جهان وقتی چسبید بهم خیلی گذار گشت این 

 غرور احساس خیلی کنارش در بودن بخاطر زدیم قدم احلس

 میخواستم میدیدم رو باری حسرت یا کنجکاو نگاه وقتی و میکردم

 رو بزرگ و کوچیک هایه خوشی این زندگی بزنم فریاد و بخندم

بدهکاره من به ... 

 بهش بومی مردم میگفت جهانشاه که ریزی موجودات وجود بخاطر

 میشد چندشم یکم میکردن زندگی لهاساح ماسه تو که رش میگن

 داشت سعی و بود ریخته دستش کف تو چندتاشو جهانشاه  ولی

 تقالمو و چندشم از شده جمع صورت وقتی و سرم رو بریزه اونو

 من میخندید میدید رو برم در دستش زیر از میکردم سعی که

 جهانشاه یا و بگیرم دستام تو رو ساحل هایه رش تمام بودم حاضر

 هم هنوز زندگی بفهمم تا بخنده،بخنده ولی سرم رو بریزه وهمش

 میتونم یا بشم خوشبخت منم میتونم که داره خودشو هایه زیبایی

  بخنده میتونه هم جهانشاه مثل مردی و کنم خوشبخت رو مردی

 یکیش که دیگرانی اونم بشی دیگران خنده باعث خوبه چقدر

جهانم و دنیا سلطان و هشا شده واقعا که جهانشاهی باشه جهانشاه ... 



 که میکرد حلقه شونم دور دستاشو یا و میگرفت دستامو یجوری

نمیکردم بدبختی و تنهایی احساس ای ثانیه حتی  
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نه من ولی بود پخته و سنجیده من مقابل در جهانشاه رفتارهایه  

 و شدم شعاشق که مردی مقابل در باید رفتاری چه نمیدونستم 

 بدم چجوری رو هاش عاشقانه جواب یا و بدم انجام دارم دوسش

 بگم بهش بودنم تجربه بی از حرفی اینکه بدون حرفاش مابین

 منو حرف این و داره دوست بودنمو ناشی این که گفت خودش

 خودمو بخاطرش دارم تصمیم منم و میکردی لذت از پر سراسر

بدم لشد به دل یجورایی یعنی بدم تعغیر کمی   

 هم برایه روز چند این تو که خاطراتی به بسته چشم چقدر نمیدونم

 به جهان توسط اسمم شدن زده صدا با که کردم فکر  بودیم ساخته

کردم باز چشمامو و اومدم خودم   

بیداری؟رسیدیم عزیزم:جهانشاه ! 

 



 وقتی جنوب قطب جهان نمیدونی تو که آخ کردم نگاه بهش عشق با

میشم حالی چه یزمعز میگی من به   

دوم پیمان بودم شده بودم رفته دست از واقعا کنم فکر ... 

 

زود چه عه:یامور ! 

 میبینم جهانشاه چشمایه تو  من که عشقی یعنی کرد نگاهم لبخند با

 دروغه؟؟محاله

 کلیدو این...خوابیدی راهو همه باشه زود تو برایه بایدم بله:جهانشاه

 بیارم وسایلو منم داره گیر یکم رگهبز در  برو کوچیکه در از بگیر

نیست خونه هیچکی کنم پارک حیاط تو ماشینم و ... 

گرفتم دستش از کلیدو چشمی گفتن با  
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نمیخوای؟؟ کمک:یامور  

برو تو نیست زیاد که وسایل نه:جهانشاه   



 

 خوشحال شدم پیاده ماشین از و برداشتم کوچیکمو دستی کیف فقط

 به که همونطور شدم حیاط وارد و  کردم بازش و رفتم در سمت به

 گفتن راست برداشتم قدم عمارت سمت به میکردم نگاه اطراف

نمیشه  آدم خوده خونه هیجا   

جهان و من خونه خودم خونه اره   

 پارک ماشینو جهان دیدم برگشتم شد حیاط وارد ماشین که شنیدم

 ظهر نزدیکایه میداره بر عقب صندق از رو وسایل داره و کرده

 قفلش تو کلیدو کردم تند قدم عمارت ورودی در سمت به بود

 یه اون شد اویزون مقابلم چیزی که کردم باز که درو چرخوندم

بود(  کله)سر مثل چیزی ... 

 جهانشاهه صدایه که میزدم جیغ هم سر پشت وحشت و ترس از

 نداختما خودمو و دویدم بود سرم پشت رسید گوشم به هراسون

شد شروع هقم هق و بغلش   

چیشده؟؟:جهانشاه  

 که همونطور زده وحشت و ترسیده من و کرد جدا خودش از منو

 به کنم فکر  رفتم عقب عقب بودم کرده پنهون دستام با صورتمو

 و خورده سر دیوار رو و شد توقفم باعث که کردم برخورد دیوار

 ببینه تا رفت انشاهجه کنم فکر میکردم گریه بلند صدایه با نشستم

شده حالم این باعث چی دقیقا  
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 اومده سراغم به که وحشتی و ترس بخاطر و میلرزید بید مثل تنم

 رفتم دوباره و شدم بلند جام از لرزون و آروم نداشتم تعادل بود

بود حیوون سر بود افتاده آویزون مقابلم که چیزی اون در سمت    

 چشمایی با بود شده خشک گلوش رویه خون که بود سفندیگو سره

میکردم نگاه بهش میسوخت اشکام گرمایه بخاطر که   

 گزارش پلیس به تلفن با داشت انگار شدم جهان صدایه متوجه تازه

  میداد

 احمقی آدم کدوم یعنی باشه شوخی میتونه این یعنی گفتم فکرم تو

میکنه اینکارو   

 با و بود سالم گوشش اونیکی ولی بود شده بریده گوسفنده گوش یه

بود مونده آویزون رنگی قرمز طناب از کلش  سالمش گوشه همون   

 حداقل که عمارت داخل دویدم تند و دهنم جلویه گذاشتم دستامو

 از انداختم کجا کیفمو نفهمیدم اوضاع این تو باشم جهانشاه کنار



 دلیل پس ودنب شوخی یه این زد خشکم همونجا گذشتم که راهرو

بود همین پلیس به جهانشاه زدن زنگ ... 

 رو عمارت کف که  روشنی رنگ پارکت رو و زمین رویه

یامور سراغت میام بود شده نوشته قرمزی رنگ با بود پوشونده ... 

بود دیوونه اون روانی روزبه بجز باشه میتونست کی اون   

 از کرد بغلم و سمتم اومد تندی شد حالم و من متوجه که جهانشاه

 وزنمو فقط شنیدم نمی صداشو چون  بودم شده کر انگار ترسم

 وقتی برد  دونفره مبل سمت منو که اون هایه بازو رو بودم انداخته

 و کردم جمع شکمم تو پاهامو ترسم از رفت و کرد رها منو نشستم

نداشتم تمرکز اصال گرفتم بغل خودمو  

 

 

 

 

306 

 

 

 

 



 چرخید جهانشاه سمت نگاهم هام لب مقابل آبی لیوان شدن گرفته با

زد لب که   

 

پریده رنگت عزیزم بخور یکم:جهانشاه   

 

 آب فهمیدم خوردن قلپ یه از بعد که آبی لیوان از کمی  خودش

 کنار عسلی رویه آب لیوان گذاشتن بعد و داد خوردم به  رو قنده

 مبل

 نگاه من وضعیت به و بود نشسته مبل پایین لحظه این تا اونکه

کرد آغوشش مهمون منو و نشست کنارم اومد یکردم   

 قرار با من برایه زندگیم حامی آغوش  از امنتر و بهتر چی و

 گریه به کردم شروع دوباره و هاشدم بچه مثل آغوشش تو گرفتن

 رو شالم افتادن با که موهامو و کمرم اونم... زدن حرف و کردن

 که باری هر  و میکرد نوازش رو بود شده پخش صورتم تو  شونم

میرود دلداری بهم میگفتم ترسم از   

 اون میشناسم رو عوضی اون من روزبه کاره اینا اینا،:یامور

داره کینه من از اون بکشه منو میخواد  

میکردم هق وهق کرده مکثی حرفام وسط   

 از یکی و میزنه ته از موهامو میگفت بچگی همون از اون:یامور

میبره گوشامو ... 



بکنه کاری نمیتونه اون اینجام من سسسهی:جهانشاه ... 

 

 همه موهایه نمیشناسی اونو تو عوضی خیلی اون اون:یامور

 اون...نمیکنه رحم هم حیوونا به حتی اون...بود کنده عروسکامو

میبره اینجا از منو میادو   

 

 زدم زنگ پلیس به ترسیدی االن تو عزیزم باش آروم:جهانشاه

برسه بهت عوضی اون دست ننمیزار من برسن که االناست  

 اونم فشردم سینش به بیشتر سرمو و زدم چنگ سینش رو پیراهنشو

کرد بغل محکمتر  من ... 
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 که چرخید در سمت به هممون سر بانو مهین بیداد و داد صدای با

 صدا آریا جهانشاهو هم وضعیت این تو هستم آریا مادره من میگفت

متنفره ازش جهان که اسمی همون میزد  

 زن معمور یه و سرگرد جناب و جهانشاه منو هممون از منظورم و

 در سواالتی داشتن و بودن نفری 5 همگی که افرادشون بقیه و

 سوال ازم هستم مشکوک کی به اینکه به و اتفاق این مورد

 منو جهانشاه معرفی شد آرامشم اندکی باعث که اونچیزی میپرسیدن

 دور دستشو و نشسته من کنار االنم اینکه و بود همسرش عنوان به

بود انداخته شونم ... 

 جهانشاه و من به دستپاچه و نگران اونکه به بانو مهین صدایه با

 هم پریسا و نادرخان سرش پشت شدم اطرافم متوجه میکرد نگاه

 ولی بود نگرانی پراز هم نادرخان چهره بودن شده عمارت وارد

لیسوا پریسا چهره ... 

 

 کشیده راحتی نفس  گذاشت سینش رو راستشو دسته  کف بانو مهین

گفت میلرزید نگرانی بخاطر که صدایی با و   

 

 بعد...افتاده تو برایه اتفاقی کردم فکر آریا شکر خدارو آه:بانو مهین

 ترسان و و شده گرد چشمایه با باشه افتاده یادش چیزی که انگار

داد ادامه   

شده؟؟ طوریش ،پیمانپیمان:بانو مهین  



 

خوبه حالش اون گفت و کشید پوفی جهانشاه  

 انداخت خودشو که بود شده راحت بانو مهین خیال دیگه کنم فکر

تکی مبل رو   

 که میتونست ولی نباشم مهم براش شاید...نیستم مهم من اصال یعنی

بپرسه حالمو هستم انسان منم اینکه عنوان به الاقل  
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 و سرگرده میکردم تماشا رو اونا حرفی بدون و بودم رافک همین تو

 مهین از و میکردن یاداشت بودم گفته که رو چیزایی داشتن خانومه

میپرسیدن چیزایی هم بانو   

 بازوم رو دستش شدن گذاشته و کنارم خان نادر نشستن با چون

شد جلب اون به توجهم   



پرسید حالمو نگران و پدرانه که ... 

افتاده؟؟ اتفاقی چه خوبه؟؟اینجا حالت تو مدختر:نادرخان  

کردم اکتفا لروزنی ممنون خوبم گفتن به   

 

 حرف باهم باید که گفت جهان به و شد بلند کنارم از نادرخان ولی

میگرده بر زود که گفت گوشم دم شدن بلند موقع جهان بزنن   

 به موقعیت این تو میدونه و منه به حواسش اینکه بخاطر تنم

دادم تکون سرمو منم شد گرم دارم یازن حضورش   

 

 دیونگی به دشمنی من بفهمن اینکه از بعد جهان خانواده شاید

 باعث و شم جدا جهان از بخوان ازم دارم سیمین و روزبه

 میکنم بانو مهین با دارم که کاری گناه هم شاید نشم دردسرشون

داد دستش رو بهونه این خدا و گرفته گریبانمو  

 و...بدم بهشون نداشتم منطقی جواب موضوع این ابلمق در من خب

 اون بخاطر دلم ولی عاشقشم چون کنم رها جهانشاهو نمیتونستمم

روزبه اگه میفتاد شور به هم  
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چی؟؟ بیاره جهان سر بالیی روزبه  

 توجهمو نمیشد ولی کنم دور ذهنم از رو منفی فکرایه میخواستم

سرگرد فایهحر به  دادم   

 خصمانه اینطوری که بود برده بو چیزایی یه از بانو مهین کنم فکر

 باید هم اینا که بود من گند شانس از هم این شاید میکرد نگاه منو

 میگفت قلبم خودخواه و خبیث قسمت اون ولی میرسیدن سر اینموقع

 جوری هر چی نوشته اون پس نه ولی عمارت میومدن ما قبل کاش

بشم حذف هم زندگی این از باید که منم این بازم بیچنیم وپازل این   

 

 سریع و زدیم حرف هم همسرتون با ما ساالری خانوم خب:سرگرد

 انگار هست دایتونم پسر و گفتین شما که آقایی این البته میکنیم اقدام

 ازتون و  میکنیم رو تالشمون تمام ما پس...هستن دارم سابقه

 براتون کسی یا و شدین مواجه مشابهی اقاتف با بازم اگه میخوایم

 با رو نتیجه بازم کنین مراجعه پلیس به سریع کرد ایجاد مزاحمتی

گذاشت خواهیم میون در همسرتون ... 

 نیرو بقیه بازرسی پایان از بعد و و حرفاشون شدن تموم از بعد

 اول رسید سر هم جهان همونموقع که کردن رفتن عزم هاشون



 همراه شد راحت من بابت از خیالش تا و ختاندا من به نگاهشو

شد خارج خونه از اونا ... 

 نگاه و حضور از که استرسی بخاطر قلبم ضربان جهان رفتن با

رسید خودش حد آخرین به میشد وارد بهم پریسا و بانو مهین   

کشید حرصی نفس بانو مهین ... 
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 دایی تو نمیدونستم ه؟افتاد که اتفاقیه چه این نمیدونم من:بانو مهین

 آدم و خالفکار که داییتم پسر باشه؟ظاهرا داشته هم  پسر که داری

 ...کشه

 



 زیادی حدوده تا خب بدم جوابی چه حرفاش مقابل در نمیدونستم

 تو نباشم هیزمی تا کردم اختیار سکوت همین برایه بود اون با حق

خانوم بانو مهین ناراحتی و خشم آتیش   

 طرفی از بزارم دلم کجایه رو پریسا نظر اظهار این نمیدونستم ولی

نداشتم خوبیم روحی شرایط   

 

 امنیت احساس اینجا دیگه منکه جون مهین ترسناکه چه وای:پریسا

جایی هتلی یا عمم پیش برم میخوام نمیکنم  

 

 من به نگاهی میکنه نگاه مزاحم آدم یه به داره که انگار بانو مهین

گفت و انداخت   

عزیزم نیستی تو بره باید اونکه:وبان مهین ... 

 بانو مهین حرف این با که بودن ریزش برایه آماده اشکام دقیقه هر

گرفتن باریدن اجازه انگار   

لرزونی ببخشید گفتن با و شدم بلند جام از اشکی چشمایه با   

برداشتم قدم جهان اتاق به و باال طبقه سمت به سریع   

 با بانو مهین  فهمید اینکه مثل شدم مواجه نادرخان با  ها پله تو

 دستاش بین دستامو شرمنده نگاهی با که کرده ناراحتم حرفاش

گفت و گرفت  

 



 اون نشو ناراحت زده بهت حرفی مهین اگه دخترم:نادرخان

 کرد تعریف برام ماجرارو  حدودی تا جهانشاه...تنده یکم اخالقش

عزیزم پشتتیم کوه عین نباش نگران  
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گفتم لرزون و کردم نگاه چشماش به   

میخوام معذرت گفتن با و بابا ممنون:یامور   

 و اتاق طرف دویدم و کشیدم بیرون  دستاش بین از آروم دستامو

شد شروع هقم هق دوباره بستم درو وقتی  

 عوضی روزبه این ببینم دنیا این تو خوش روز نباید چرا من آخه

میخواد جونم از چی  

 بویه که بالش رو گذاشتم سرمو و تخت رو انداختم خودمو

 و تاریکی به نیاز باال کشیدم سرم تا رو نازک پتو میداد جهانشاهو

داشتم تنهایی ... 



میسوخت چشمام که کردم گریه  انقدر   

 صدایه بندش پشت و شدم کسی ورود  متوجه در شدن بسته باز با

 و سررم پشت گرمی تن حضور و پتو شدن کشیده بعد و خشی خش

 پشتم که همونطور جهانشاه بجز باشه میتونست کی شخص اون

 و کشید آغوشش به منو هم اون و رفتم فرو آغوشش تو بود بهش

 بازویه به به سرمو پیچید دورم امنی حصار مثل پاهاشو و دست

 با و زد گوشم اونیکی الله رویه ای بوسه که فشردم عضالنیش

پرسید بمی صدایه   

گفت؟ چی بهت مادرم:شاهجهان   

 

گفتم و دادم تکون سرمو   

داشت حق:یامور   

 و گرفت لباش بین اونو و کاشت گوشم الله رو ای بوسه دوباره

گفت خشدار و آروم و کرد رها  

 بهت هیچکس دست نمیزارم...منی ماله تو که گفتم: جهانشاه

شد ترست باعث که میکنه قلم هم و روزبه دستایه...برسه ... 
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 رحم مادرشم به سرش به بزنه نمیشناسیش تو بده خیلی اون:یامور

 ...نمیکنه

 

نشناختی منو انگار هم تو:جهانشاه ... 

 

 تو که بگه بهم حرفش این با میخواست انگار شد ناراحت کنم فکر

 و سینش رو گذاشتم صورتمو و طرفش چرخیدم نداری اطمینان بهم

زدم لختش سینه رویه ای بوسه خجالت با   

 لباساشو داشت جهانشاه که بود این برایه خش خش صدایه اون پس

میکرد عوض   

 ولی بود گرسنم و داشتم ضعف کشید آغوشش تو منو دوباره جهانم

نبودم در این از و خروج به حاضر   

میپرید شاخه اون به شاخه این از و بود مشغول ذهنم   

 و بزنی حرف میکنه ناراحتت که چیزایی مورد در میشه:جهانشاه

دلت؟ تو نریزی  

 باقی و ژلوفن میکردم استشمام تنشو عطر و بود سینش رو بینیم

جهانم دهنده آرامش تن و حضور مقابل در نیستن هیچی مسکنا ... 



 در باید ولی بدم عذاب خودمو روزا اون یادآوری با نمیخواستم

 جهانکه مثل یکی با میشدم خفه وگرنه میزدم حرف یکی با موردش

 براش روزبه حیوونی رفتارهایه و نامردیا از باید میکنه درکم

 سرم که بالهایی و میکرد که خالفی کارهایه از باید کنم تعریف

کنم تعریف جهان برایه میاورد   ... 
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نگو میشی اذیت اگه:  جهانشاه ... 

 

 شروع بود روزا اون دآورییا از  ناشی که اندوه از پر صدایی با

گفتن به کردم ... 

 به راضی عقلم و کنم تعریف برات باید که اجباره یه این نه:یامور

اجبار این ... 

 بودیم بچه روزبه و من که ها موقع اون...دوران اون به رفتم انگار

 سالش 13 روزبهم و میریختم شیریمو دندونایه و بود سالم 7 من

 بخاطر همش بهروز دایی که بود شری و نوجون بچه پسر اون بود



 بود خوب من با رفتارش برعکس و میکرد تنبیه اونو رفتاراش

 و میکرد تعریف ازم همش زهرام مامان موقع همون از چون

 که بکنم کارایی میکردم سعی منم ادبه با خانومو من دختر میگفت

 که روزایی من بچگی دوران کنن تعریف ازم اطرافیانم همیشه

 اون از بیشتر البته و جهنم به میشد تبدیل خونمون میومد روزبه

میکرد موندنش به اصرار مادرم که وقتی  

 هربار بود ای عقده و دهن بد و بیتربیت پسر یه من نظر تو اون

 و وقتم سر میومد جایی بره تا میزاشت تنها اون با منو مامانم

 تو تمیگف و میکرد مسخره منو هی کردنم اذیت به میکرد شروع

 تمام من هایه گریه و جیغ به بیتوجه و شاهرخ نه بهروزی دختر

 کاری خونمون میومدن دوستام وقتی یا و میکند عروسکامو موهایه

 همیشه نکنن بازی من با یا و خونمو نیان و  بترسن اونا که میکرد

 چون میکردم تماشا رو بقیه بازی و میشستم خونمون در جلویه تنها

 کتک اونارو بدن بازی منو اگه که بود سوندهتر اونارو روزبه

 حساب ازش بقیه چون بود قلدر و هیکلی اول همون از میزنه

  میبردن

 وحشی بیشتر پدرمم و مادر و نمیداد نشون بدی رفتار مادرم جلویه

بودنش شیطون و بچگی پایه میزاشتن بازیاشو  
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 پدر فوت از بعد میشناختم خرابشو تذا بودم بچه اینکه با من ولی

شد بدتر قضیه مادرم   

 قلبم که افتادم زهرام مامان و شاهرخ بابا یاد به رسیدم که اینجا به

 خوشبو گردن تو سرم دیگه االن کشیدم باال کمی خودمو شد مچاله

 محکم اون و بود کرده خیس گردنشو و سینه اشکام بود جهانشاه

میکرد وازشن موهامو و بود گرفته منو   

دادم ادامه مکث کمی از بعد  

 

 و تنگ زندون شد خونمون زندگیم فرشته دو مرگ بعد:یامور

 دایی که مواقعی البته عذابم معمور شدن سیمین و روزبه و تاریک

 و پدر شرکت بخاطر اونم وقتی ولی فرشته میشدن بود بهروز

 بهروز عنیی مادرم برادر تنها منم قیم و بود رسیده من به که مادرم

 شرکت و کارخونه  کارایه به رسیدگی مسئول و بود داییم صیاد،

 که دمی و شاخ بی غول همون میشدن دوتا اون سفر میرفت... و

میکرد امتحان منو باهاشون خدا بنظرم ... 

 

 و مادرش پدر یدونه یکی که یامور از چیزی دیگه داییم مرگ بعد

 و میسوخت که شمعی شدم نموند خونش چراغ شاهرخش بابا بقول



 منو سیمین میده نا بویه که نموری و تاریک اتاق شدم میرفت آب

 پذیرایی مسئول میداد مهمونی که هفته هر و خونش کلفت بود کرده

 رسیده کجا به ببین میکرد تحقیر منو جمع تو همیشه و بودم اونا از

 خودم از دفاع به قادر من ولی میکردن دنیارو کیف من پول با بودم

  نبودم

 خونش کلفت منو کنه تنبیه منو سیمین بودم حاضر حال این با ولی

  کنه

نشه نزدیک بهم روزبه ولی  
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 به چنگی داشتم روزبه از که ترسی و روزا اون یادآوری بخاطر

انداختم جهانشاه بازویه  

 یرسهنم من به روزبه دست دیگه که کنم القا خودم به میکردم سعی

کنم فراموش نمیشد نمیشد، ولی   

 



 یادته داد شکنجه منو خیلی آورد سرم بال خیلی عوضی اون:یامور

 زخم و کبودی از پر تنم و صورت دیدی منو بار اولین برایه وقتی

بود روزبه کار همش بود . 

 بخاطر من از اون بوکسش کیسه بودم شده سیگاریش زیر بودم شده

 بذر سیمین روزبه مادر داشت کینه ودب ندیده پدرش از که محبتی

 بعدا بود کاره بد خیلی سیمین بود کاشته روزبه دل تو رو کینه

 خیانتا این از یکی حاصل و میکرده خیانتم داییم به که فهمیدم

. نیست خودش بچه بود فهمیده داییم دوران همون تو که بود روزبه

 چون و بود هگرفت ای دیگه زنه داییم حرومزادست یه واقعا روزبه

 واقعیت آزمایش از بعد و کرد شک هم روزبه به نمیشد دار بچه

 ازش چیزی  سیمین کارایه با  که آبروش بخاطر ولی شد روشن

نمیداد  طالقش بود نمونده باقی   

 داره دوست رو یامور بهروز میگفت روزبه گوشه دم مدام سیمین

دیگه پرت و چرت کلی و نمیخواد تورو و   

 شد روزبه شد بدتر همچی حرومزادست فهمید زبهرو وقتیم و

تر بیرحم و کثیفتر   

کرد خالی من سر عقدهاشو و ... 
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 باریاشو بند بی و کاریا کثیف همه روزبه بهروز دایی مرگ بعد

 بهش حرفی خودش آزادی بخاطر سیمینم میداد انجام آشکارا

 ...نمیزد

میداد گیر من به بیشتر میکرد مست وقتی  

  

 دیگش دست با و کمرو دستش یه با که جهانشاه حرفم این با

فهمیدم دستاشو شدن مشت من و کرد مکثی میکرد نوازش موهامو   

 میخوادت کرده اعتراف که شخصی به حرفا این گفتن بود سخت

 تو و داره حس بهت و میخوادت زندگی عمر یه واسه نه الکی اونم

 بهتر روزبهو اونم بشم لیخا تا میگفتم باید ولی داری حس بهش هم

 ...بشناسه

 

 راضیم که اجباریه ولی جهانشاه سخته خیلی حرفا این گفتن:یامور

 ...بهش

 کینه هرچی و میکرد باز سر هاش عقده میکرد مست وقتی روزبه

 جون خیلی من بیرون میریخت رو بود دلش تو من از نفرت و

بیارم دووم اونجا سال چند کمم سن با تونستم که بودم سخت   



میبست پاهامو و دست دادنم شکنجه و زدن کتک از بعد اون   

 

 که بودم کرده گریه انقدر  میگفتم گریه با حرفامو از بخش این

 اون  خشدار صدام و بود شده کیپ بینیم بکشم نفس نمیتونستم

 میکردم خواهش و التماس هرچقدر و میله به میبست بلندمو موهایه

 صدایه میزدم صدا سیمینو وقتی ادنمید گوش کنه باز دستامو

میومد قهقهش ... 
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 ازم ولی میکرد برخورد گوشم به جهانشاه عصبی نفسایه

کنم تمومش نمیخواست ... 

میاورد رو هرزه دخترایه اون:یامور   

 

دادم ادامه شرم با و اندوهبار بدم ادامه میکشیدم خجالت خیلی  



 

 نه حیوانیش و وحشی خوی اون با من مایهچش جلویه اون:یامور

روزبهه از باشعورتر حیوون   

میکرد برقرار رابطه دیگه زنایه با من چشمایه جلویه لجن اون   

 

 برده فرو جهانشاه  بازو تو ناخنمو حرصم و خجالت بخاطر

  ...بودم

 از ممکنه لحظه هر و شده خشک چشمام آب دیگه میکردم احساس

بیاد در حدقه   

 

کرد تجاوز خدمتکار ساله 15 دختر گلرخ، به حتی اون:ریامو   

 توجه نکنه اونکارو میخواستم منکه هایه ضجه به اصال اون

 و میبره گوشمو یه اول میگفت و میکرد مست بیشتر و...نمیکرد

میکنه جدا تنم از هم سرمو ... 

 

بودم افتاده سکسکه به و میکردم خستگی احساس ... 

 اون به مات شد خیره سقف به و خوابید باز طاق و کرده رها منو

پرسید حرص و خشم با که بودم شده خیره   

 



بهت اون اون:جهانشاه ... 

 

دادم جواب خودم بیارتش زبون به اینکه قبل چیه منظورش فهمیدم  
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گفتم گرفته   

 

 ولی بود همین نکرد باهام  که کاری تنها کثافت اون نه:یامور

 با ازدواج به مجبور منو اینکه برایه بودم اونجا که روزی نآخری

میخواست،میخواست کنه خودش ... 

 

دادم ادامه تر گرفته و پوشوندم صورتمو دستام با  

کردم فرار که کنه تجاوز بهم میخواست:یامور   

دادم قورت دهنمو نداشته آب   

 



 رفتن بادیگارداش با گرفته آتیش انبارش رسید خبر بهش:یامور

 فرار جهنمی عمارت اون از تونستم منم اومد پیش موقعیت و اونجا

 .کنم

 تو ماشین تو و دنبالم افتاد و  فهمید زود خیلی ولی کردم فرار  

که بقیشم شدم قایم ... 

 

برداشتم صورتم رو از دستامو  

 خیره چشمام به و سرش زیر گذاشت دستشو یه  و طرفم چرخید

کردم هشنگا خسته و خمار چشمایه با شد   

 رسوخ  سردم قلب تا گرماش که گونم رو گذاشت آروم دستشو

 ...کرد

شد چشمم و گونه نوازش مشغول شستش انگشت با   

جدی ولی آروم   

 هیچ دست نمیزارم ایم همدیگه مالک ما منی زنه دیگه تو:جهانشاه

 گونم و بقلش تو کشید منو دوباره  بخوره بهت نامردی و نامحرم

 پرواز به سوختم و زخمی قلبه تو ها پروانه زد هک حرفی با بوسید

اومد در  

 دست به برسه تا کردی محافظت یامور  از که ممنون:جهانشاه

مراقبشم خوب خودم  بعد به این از...من ... 
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 پیمان

 

 

 سر پشت که همونطور میزدم شخم رو قدرت زمین باید امروز

 خب زمینش سر میبرد منو داشت بودم فکر تو میرفتم راه قدرت

 میفته چماق با بگم بهشم اگه حاال برونم تراکتور نمیتونستم منکه

 ...دنبالم

رسیدیم:قدرت ... 

 بود اطراف این زیادی کشاورزی هایه زمین کردم نگاه اطراف به

بینیم زیر زد سیر بویه ... 

ایستادم قدرت کنار رفتم  

 

گفت و ادد نشون رو خالی زمین دستش با قدرت   



 رو پنبه البته بزنی شخمش میخوام هکتاره دو منه زمینه این:قدرت

میارن ماه خرداد تخمشو دادم سفارش بکارم  نمیخوام االن ... 

 

کردم نگاه قدرت به و گرفته بزرگی اون به زمین از نگاهمو   

 سفت خاکش میزنی شخم االن از چرا فروردینه االن خب: پیمان

؟که موقع اون تا میشه ! 

 

داد جواب محکم و جانب به حق کنه نگاه بهم اینکه بدون  

 

 باید میگم من که همینی باش نداشته کاری چیزا این به تو:قدرت

بشه انجام ... 

 

 جوری خنکه خیلی خیلی اینجا هایه شب و صبح بود گرم یکم هوا

 ادمو  کله ظهرش سر آفتاب ولی میشه لحاف و پتو به نیاز  که

میکنه هپاچ کله به تبدیل ... 

 رو نشست زانو با  شد زمینش وارد و برداشت قدم چند قدرت

کرد نگاه بهش و برداشت خاک مشتی و زمین  
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 خاک مشت یه و نشستم کنارش رفتم خنگا عین ولی متقابال هم من

کردم نگاهش تعجب با و برداشتم زمینش از   

گفت و کشید سوزناکی آه قدرت   

 

 هرچی اینجا ماست روستایه به متعلق خاک مرغوبترین:رتقد

 آب طالست مغان خاک برکت، پر و خیز حاصل...میاد در بکاری

(ارس رود)آراز از هم زمین  

من به رسید که بود پسرم زمین این...میشه تامین . 

 

 تویه خاک به تعجب با دوباره میکردم نگاه اون به االن تا منکه

 خودش درمورد  قدرت که بود  باری لیناو این کردم نگاه دستم

 کرده ازدواج اصال یا داشت؟؟ پسر اون یعنی میزد حرف

بودم ندیده رو کسی روزه چند این تو بود؟؟منکه  

 



گفتم تعجب با   

دارین؟ پسر هم شما مگه! پسرتون؟:پیمان  

 

دیدم چشماش تو هم متری یک فاصله این از اشکو نم   

 

  انگار، برعکسه چیز همه اینجا:پیمان

مادر پدر به بچه از اینجا میرسه ارث اوالد به مادر پدر از جا همه   

 لحن با که  کنم عوض رو جو اون خواستم و کردم ای مسخره خنده

دادم ادامه شوخی   

 

 باشین کرده ازدواج شما نمیکردم فکر من جون قدرت ولی:پیمان

هستین چیزی ای ترشیده دختر حتما گفتم   

 

 رو و شد بلند جاش از تندی و زد گره هم به وهاشوابر حرفم این با

ایستاد من به   

 و بود دستش تویه همیشه که چوبی با و کمرش به زد دستشو یه

بازوم رو زد یدونه میچروند گوسفندارو باهاش  

گرفتم بازومو و  پریدم جام از من و سوخت کمی که   

 



هان؟؟ چمه من مگه:قدرت  
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گفتم میمالیدم بازومو ونطورهم  

 

نزن کردم غلط جون قدرت وای: پیمان   

 مگه درضمن...شما از مهربونتر و خانومتر کی آخه بود شوخی

میزنی؟ منو چوب اون با که گوسفندم   

 

 زد قبلی همون جایه دیگه یدونه که گرفتم ازش اخم با نگاهمو

 عغیرب ولی نمیومد دردم زیاد که جوری نبود محکم هاش ضربه

 اون دل اهل هایه بچه بقیه میگفت بهم جهان که ای بزمجه پیمان

کولی پیمان میگفتن بهم کوفتی پارتیهایه ... 

 امان در نینجاییش هایه ضربه شر از تا گرفتم فاصله قدرت از

 ...باشم



 

کن شروع کارتو حرفا این بجایه:قدرت  

 

برونم تراکتور نمیتونم من: پیمان  

کرد نگاه بهم تعجب با   

تراکتور؟؟؟:قدرت  

آره:پیمان !!  

میبنی؟ ماشینی اینجا تراکتور؟؟تو کدوم:قدرت   

پرسیدم و انداختم نگاهی اطراف به گیج   

بزنم شخم زمینو گفتین شما خب:پیمان !! 

 

گفت بیتفاوت  

با تراکتور با نه ولی بزن شخم گفتم اره:قدرت ... 

 

گفت انداخت نگاهی سرم پشت به و کرد مکثی   

اومد زنی شخم ماشین با قلیم حسین مش ببین  آااا:قدرت   

 نگاه سرم پشت به  بود چهرم تو که تعجبی همون با و چرخیدم

  کردم



 بر عالوه میتونست میدید االن منو که شخصی هر دیدم که چیزی با

بخونه چهرم از هم رو تعجب،فالکت،بدبختی ... 

 من و رفت قلی حسین مش پیشواز به قدرت خوابید بادم انگار 

وایستادم همونجا وار بیچاره ... 
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 قدرت  همینجوری بوقه عهده مگه نداشتم باور میدیدم که رو چیزی

 اونم میکردم تماشا میداشت بر قدم قلی حسین مش سمت به که رو

 گردنش دور طناب همراه و بود گرفته سیاه بزرگ گاو یه شاخ از

قدرت سمت میکیشد ... 

 قدرت کنار  و طرفشون دویدم برسم تابهشون شدم خارج بهت از

وایستادم میکرد تشکر قلی حسین مش از داشت که   

 



یاشار عروسی انشاهلل...کنم جبران انشاهلل مشدی ممنون:قدرت   

 

 در زدن حرف و زنی شخم دستگاه تحویل بعد قلی حسین مش

رفت و کرد خداحافظی قدرت زمین مورد . 

 باالخره میکرد بیتوجهی اون و میکردم نگاه رو تقدر داشتم اخم با

بگم دردمو و کنم باز زبون شدم مجبور ... 

 

 زندگی داریم ای دوره چه تو و سالی چه تو ما جون قدرت:پیمان

 میکنیم؟؟

 

کرد گاوه مشغول خودشو و نداد جوابمو   

 

 خرجم نگاهی نیم که هستم گاوه این از کمتر من یعنی:پیمان

میزنم حرف دارم انگار نه گاران هه...نمیکنی   

 

کرد نگاهم حوصله بی و طرفم برگردوند صورتشو حرفم این با . 

 

 فهمیدم من که اونجایی گفتم؟؟تا چی من شنیدین اصال:پیمان

درسته؟؟ دیگه هستیم گاوه آقا منو زن شخم از منظورتون  



کرد اکتفا لبی زیر بله به قدرت  
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گفتم وار بیچاره نشنیده و یدهشن جوابشو    

 ازتون دیگرو وماشینایه تراکتور مگه آمرزیده پدر آخه:پیمان

 آسون خیلی میکنین سخت خودتون برایه رو زندگی که گرفتن

 بابا...بزنیم شخم اینجارو تراکتور و دیسک با ساعته چند میتونیم

بشه تموم اینجا تا میاد در پدرم بخدا   

 

 بیتفاوت میکنه وز وز گوشش دم داره مزاحم هپش یه که انگار اون

میداد گوش دلم درد به داشت   

 کن نگاه کن،نه نگاه رو گاوه این وجدانن خودت دیگه نه:پیمان

 تن این و لوچش لبو دماغشو آب اون و خمار چشمایه  این با دیگه

ببره پیش رو کاری آیا میتونه لشش ... 

 



 از خارج دیگه واقعا رکا این میگفتم حرص با حرفارو این همیه

 با ولی برسم بهار به باالخره تا اینجا بودم اومده من بود توانم

 بود سخت واقعا کار این نمیرسید بهش جنازمم کردن کار اینجوری

 تخم به تبدیل سرمو دیگه ساعت چند که آفتابی زیر الخصوص علی

میکنه پز آب مرغ ... 

 

شد بلند قدرت خونسرد صدایه باالخره  

 

 تهیه...بدی انجام باید میگم من که کاریه این جان پسر ببین:قدرت

 زمان و مکافاته بزرگ و کوچیک ماشینایه گازوئیل و بنزین کردن

 که تنبیهیه همون اینکارم...کنیم استفاده ماشین از مانمیتونیم و بر

 هم جاده و بازه راه بسالمت هم یا بده انجامش یا گفتم بهت دیشب

 ...دراز

 

 موقعیتو نمیتونستم و بودم عصبانی و حرصی خیلی حظهل این تو

گفتم حرصی همین برایه   کنم تحمل و درک   

 اینجا نمیخوام...نرم چرا آخه میرم که اینطوریه؟بله عه:پیمان

بشم مرگ جوون ... 

 

گفتم داد با  



میکنم گم اینجا از گورمم و میدارم بر وسایلمو میرم:پیمان  

 

 سمت به و گرفتم میکرد نگاهم تفاوتبی بازم که قدرتی از صورتمو

بردارم وسایلمو تا برداشتم قدم خونه ... 
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 یامور

 

 اصال نبودم آروم من ولی میگذشت ماجرا اون از روزی چند

 روزبه سایه زندگیم جایه همه وقتی باشم آروم میتونستم چجوری

 حتی که اونه جهانشاهه آرامشمه باعث حضورش که فردی تنها بود

 باشه هم خونه از خروج به مجبور اگه و نیست قافل ازم ای دقیقه

 محبتاش و حمایتها با جهانشاه روز چند این تو تماسه در باهام دائم

بود کرده سیرابم و آروم ... 

 چشم میندازن بهم پریسا و بانو مهین که هایی متلک از نمیشه اما

توهینه با همراه حرفاشون ماجرا اون بعد چون کرد پوشی   



 دختره میگه و میکنه توهین بهم لبی زیر بانو مهین که میشنوم

و خیابونی یا کار بیکس ... 

 دیگه که چیزی کنم صبر میخوان ازم نادرخان و جهانشاه ولی

میشه لبریز داره واقعا ... 

 به تا برداشتم رو بودم کرده آماده جهانشاه برایه که ای قهوه سینی

 بهشون باید و افتادن عقب که داره کار کلی  بود گفته ببرم اتاقش

 مجبور من و بودن نشسته سالن تو پریسا و بانو مهین کنه رسیدگی

بود کجا نمیدونم نادرخانم بشم رد کنارشو از بودم ... 

 ولی...شنیدم رو بانو مهین گفتن ایش گذشتم کنارشون از وقتی

 و بود من از زرگترب اون رفتم باال ها پله از بیتفاوت و نزدم حرفی

 برایه نمیخواد بچشو بد هیچوقت که بود مادر یه همه از مهمتر

میکرد کوچیک منو فقط باهاش کردن بحث همین ... 

 مشغول من به پشت جهانشاه شدم وارد و زدم در به آرومی ای تقه

 تو که بازوهاش و ها شونه  پشت از و وایستادم بود چیزی نوشتن

 باصندلی که کردم تماشا رو بود شده تر  دیدنی سفید تیشرت اون

کرد نگاهم لبخند با و طرفم چرخید چرخدار  [24.08.19 
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بود کردن قاب و گرفتن عکس الیق لبخند این و ژست این چقدر  

 

 دید منو و در جلویه وایستی همینجوری میخوای عزیزم:جهانشاه

ببین حواض رو تصویر نزدیکتر بیا...شدا سرد بزنی؟قهوم   

 

 لبمو وگوشه گرفت گر خجالت از تنم  حرفش این با

 میز خالی قسمت رو سینیو و برداشتم قدم سمتش...گازگرفتم

دادم قرار مطالعش   

گفتم جانی نوش منم و گفت ممنونی  

 و اونطرف اینطرف به الکی من و میکرد نگاهم منتظر همونطور

میکردم نگاه کاغذا   

 نزنم حرفی میدم قول بمونم اتاقت تو میشه بگم بهش چجوری حاال

 بو عطرتو و بمونم کنارت فقط بزار بشم مزاحمت که نکنم کاری یا

میترسم تنهایی از من بکشم ... 

 مچ که خوند حرفامو رفتارام از جهانشاه کنم فکر ولی نگفتم اینارو

 رو نشوند و خودش طرف کشید منو و کرد دستاش اسیر دستمو

 ...پاهاش

 سرمم زدم گره کمرش دور دستامو باشم رسیده زومآر به که انگار

بود سینش رو که . 



 شد گوشم الله نوازش مشغول و زد کنار موهام رو از شالمو 

شنیدم بمشو صدایه   

 همیشه...هستم همیشه من عزیزم تو هستی چی نگران آخه:جهانشاه

 دلم نترس،...دنبالت میفتم نکنم حس کنارم رو تو اگه میکشم بو

 ترسو این  مونم می آخرش تا گفتم بهت وقتی هستم قتیو نمیخواد

ببینم چشمات تو  

 

 [24.08.19 22:39] 

326 

 

 

 

 خواستتو دلتو حرف سردرگمی وقتی ناراحتی وقتی میکشم عذاب

شوهرت جهانشاه به بگو من به ... 

 

 میدونستم که ای آینده نگران بودم نگران ولی بودم شده آروم

 بدم انجام کاری نمیتونستم ولی میزنه ندگ جاییش یه به لعنتی روزبه

 و جنگیدن از شدم خسته بشم قایم جهانشاه پشت داشتم دوست من

کردن فرار ...  



 کردم نگاه صورتش به و کردم بلند سرمو بوسید شقیقمو جهانشاه

بود شوهرم جهانشاه بود مردونه و جذاب ریش ته با چقدر  

میشد بآ دلم تو که بود قندهایی موضوع این یاد به ... 

 پر من و بوسید انگشتمو جهانشاه که ریشش ته رو کشیدم دستمو

 برایه فقط جهانشاه هایه عاشقانه کردم فکر این به و محبتش از شدم

من فقط من ... 

 بوسه این میکردم احساس وایستادم بیحرکت اومد جلو سرش وقتی

 دیو کارتونه اون عین بعدش هربار که شده نیاز برام جهانشاه های

میگیرم ای تازه جون من دلبر و   

بوسیدم آروم و گذاشت لبام رو لباشو   

 با منم میبوسید منو احساس با و  عمیق و بود پیچیده دورم دستاشو

 رو سرش پشت موهایه و انداختم گردنش دور دستامو خجالت

 ولی میکرد درد لبام داد سرعت بوسش به کارم این با کردم نوازش

بشم مانعش نمیخواستم ... 

شد لباش هدف هام شونه و گردن اینبار و برداشت لبم از لباشو  
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 پر من برایه ولی کوچیک جهانشاه گفته به بازی عشق یه بعد

 هایه نفس و بودیم هم بغل تو جهانشاه صندلی رو نشسته کبودی

 داغ واقعا لختش سینه رو کشیدم انگشتمو میکشیدیم نفس همدیگرو

 پس مردونشو حسایه باشم آماده اینکه بخاطر من بخاطر اون ودب

گفت و خندید که زدم سینش رو ای بوسه میزد   

کنم کبودت دوباره که نمیخوای دختر نکن عه:جهانشاه   

 بدون که میکشیدم خجالت کردم  قایم گردنش تو سرمو حرف بدون

ردمیک نوازش کمرمو و بازو اون و بودم نشسته بغلش تو پیراهن   

جهانشاه؟:یامور  

بله؟:جهانشاه  

جهانشاه،:یامور  

 دلم که گفت جانمی داغش نفسایه با و گوشم دم آورد سرشو اینبار

شد رو زیر ... 

 

 خودم اگه حتی نزار تنهام هیچوقت.هیچوقت تنهام خیلی من:یامور

 ...خواستم

داد فشار خودش به بیشتر منو فقط نداد جوابی ... 

 شده خارج جهانشاه بغل ار هراسون پایین طبقه از صدایی شنیدن با

کرد کارو همین متقابال اونم پوشیدم تونیکمو و ... 



 بعد و گرفت محکم دستمو که کردم نگاه چشماش به ترس با

 ولی افتاده اتفاقی چه نمیدونستم شدیم خارج در از شالم سرکردن

میداد بد گواه دلم  

 تو کالفه که دیدیم نوجها بادیگاردایه از چندتا شدیم سالن وارد وقتی

 یکیشون که رفتیم سمتشون به  میزدن حرف و میرفتن رژه سالن

بود خون کاسه انگار چشماش جلو اومد   

حسین؟ چیشده:جهانشاه  

بدیم؟؟ چی حاملشو زنه جواب حاال زدن رو امید آقا:حسین  

بود نگران و ناراحت همشون قیافه   

زد فریاد حرص با جهانشاه  

زده؟؟ کی چیشده؟:جهانشاه  

آقا بودن صیاد روزبه آدمایه از:حسین ... 

 

شد تار و سیاه چشمم جلویه دنیا شنیدم رو روزبه اسم تا ... 
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نیست بردار دست عوضی اون میدونستم،میدونستم من ... 

 سارا از و مبل رو بشینم کرد کمکم دید وضعیتمو وقتی جهانشاه

بیاره قند آب برام خواست خانوم ... 

 خودشم صورت و سر بود جهانشاه بادیگاردهایه از یکی که حسین

 میکرد ناراحتی خیلی دوستش بخاطر حال این با ولی بود زخمی

 حرف باهم کالفه و بودن نشسته ای دیگه مبل رو هم دیگه نفر دو

 ...میزدن

میزد حرف گوشیش با داشت جهانم ... 

 بادیگاردایه از دیگه یکی دامی ساله4 پسر روزبه آدمایه اینکه مثل

 رو بچه که میگیرن تماس باهاشون وقتی و میدزدن جهانشاهو

 کتک مرگ حد تا امیدو قرار محل تو بزارن قرار و بدن تحویل

 اونم آخر در و بوده شده دیر خیلی برسه دادش به حسینم تا میزنن

 من به میخواسته اینکارش با روزبه... شده درگیر باهاشون کمی

 پیام یه این شم قایم بادیگارداش و جهانشاه پشت نمیتونم که نهبفهمو

 و نمیکنه ولم وجدان عذاب شنیدم خبرو این وقتی از من واسه بود

 من بخاطر کردنه گریه دارم که راهی تنها و میکنم خفگی احساس

 افتاده خطر به ندارن قضیه این به ربطی که بیگناه آدم چندتا جون

 امید به بار صد از بیش االن تا و حاملست  امید زن میگفت حسین

 با هربار حسین و نیست پسرش از خبری چرا ببینه تا زده زنگ

بگه چی نمیدونه دیگه ولی کرده آرومش ای بهانه ... 



 اتاقشون بود برده اونو نادرخان و بود عصبانی خیلی بانو مهین

نمیزد حرفی جهانشاه و بادیگاردا حضور بخاطر کنم فکر ... 

 

شد جلب اون به هممون توجه زد زنگ حسین گوشی یوقت  
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 نگاهش هراسون و شدیم بلند جا از هممون حسین گفتن یاحسین با

  کردیم

کرد قطع که تماسو  

پرسید نگران جهانشاه   

افتاده؟ اتفاقی حسین؟چه چیشده:جهانشاه   

داد جواب ای مردونه بغض با حسین  

 



 جواب حاال آقا...کما رفته امید گفتن بود رستانبیما از:حسین

؟ بدیم چی خانوادشو  

 و باشه پیشم خواست سارا از جهان وایستم پاهام رو نتونستم دیگه

 محکم دستامو آخر لحظه شدن بیمارستان راهی بادیگارداش خودشو

میشه درست چیز همه که گفت و داد فشار ... 

 

 من و میداد دلداریم که داشت خبر ماجرا از انگار خانومم سارا

 سازم؟من دردسر و بدشانس انقدر من چرا آخه بودم روم روبه مات

فروختم؟؟ روزبه به تری هیزم چه  

 احساس بودن گذاشته دوشم رو کیلویی صد وزنه انگار اتفاق این با

 میومد پایین ها پله از که بانو مهین فریاد و داد با میکردم بیچارگی

کردم نگاه بهشون داشت ترلشکن در سعی نادرخانم و ...  

 

 اون و بود گرفته بازوش از نادرخان ایستاد  قدمیم چند تو

میزد فریاد  من به رو پرخاشگرانه  

 گم اینجا از گورتو میخوای؟چرا جونمون از چی:بانو مهین

 معلوم انداختی دردسر تو پسرمو که هستی کی نیست نمیکنی؟معلوم

 جوون یه جون باعث...اکش آدم هستین آدمایی چجور نیست

 بهت چجوری...بدی کشتن به آریارو میخوای هم حاال...شدی

 دودمان بیاد آریا سر بالیی اگه...بردار سرمون از دست بفهمونیم



 و بیکس دختر میکنم ات خفه دستام همین با و میدم باد به نداشتتو

 ...کار

 خودش به درد از و قلبش رو گذاشت دستشو حرفش شدن تموم بعد

 اونو باشه آروم میخواست ازش که همونطور نادرخان که پیچید

مبل رو نشوند ... 
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 ماساژ قلبشو که همونطور حرصی و خشدار صدایه با بانو مهین

گفت من روبه بود نشسته مبل رویه و میداد   

 

 معلوم...آوردی نحسی خودت با...بردار سرمون از دست:بانو مهین

اینن فامیالت که بودن آدمایی چجور رتماد پدر نیست ... 

بود قلبم وسط درست هدفش که بود ای گلوله حرفاش ... 

 ولی بود بزرگتر بانو مهین کرد زخمی روحمو و قلب حرفا این

 با کنه توهین مادرم و پدر به نداشت حق اصال یعنی نداشت حق

 هیچ که محکم صدایه با و شدم بلند لرزون تنی و اشکی چشمایه

گفتم نداشت لرزونم تن و چونه با خیتیسن   

 

 نمیزارم ولی نمیگم هیچی من بگین خودم به هرچی شما:یامور

کنه توهین مادرم و پدر به کسی   



 و حرص با هم بانو مهین و تعجب از شده درشت چشمایه با پریسا

 کالفه و ناراحت نادرخانم کردن نگاه من به جوابم این از تعجب

  بود

 

 کنه توهین من مادر و پدر به نداره قح هیچکس:یامور

 یه هم روزبه نیستیم بقیه رفتارهایه مسئول ما درضمن...هیچکس

تیمارستانه تو جاش که مریضه آدم ... 

 

 با دوباره و رفته ای غره چشم برام و شد بلند جاش از  بانو مهین

گفت داد   

 

 توهین میدی نشون زبونتو این داری االن خوبه خوبه:بانو مهین

 ما به چسبیدی کنه عین همینه لیاقتتون میکنم کاری خوب یکنمم

بیرون گمشو خونمون از میخوای جونمون از چی کن ولمون  
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 نادرخان کنم تحمل میتونستم چجوری توهینو و حقارت همه این

گفت و طرفش چرخید اون ولی زد صدا رو بانو مهین اسم   

 بانو مهین... بانومیکنی مهین بانو مهین هی چیه هان:بانو مهین

 من...اومده آریا سر بالیی یه بگن بیان اینبار داری دوست مرد

نداریم دردسری دیگه بره اینجا از این اگه هستم پسرم بفکر ... 

 

 مسلط خودت به نداره تقصیری هیچ یامور لطفا بانو مهین:نادرخان

 رو جو لطفا میشه یوونهد بفهمه  ماجرارو این بیاد جهانشاه...باش

نکن تر متشنج ... 

 که کرد خطر احساس پریسا انگار که بود کرده سکوت بانو مهین

بانو مهین آتیش رو شد بنزینی ... 

 

 با روانی آقایه این معلومه هستیم آریا بفکر ماهمه عموجون:پریسا

بقیه نه دارن مشکل خانوم این ... 

 

گفت و چرخید طرفم خشمگین بانو مهین   

 و وایستادی اینجا میخ عین االن تا که هستی رو پر خیلی:بانو ینمه

نمیاری ابروت به خم ... 

 



 رسوندم جهانشاه اتاق به خودمو بدو و دادم تکون تاسف به سری

 وقتی نمیخواست منو هیچکس وقتی بمونم اینجا میتونستم چطوری

 به جهانشاه بادیگارد اگه بود ناراحتیشون و عذاب باعث حضورم

 وجدان عذاب با عمر یه چطوری من نشه خوب حالش و نیاد هوش

 جهانشاه سر بالیی روزبه بانو مهین گفته به اینبار اگه کنم زندگی

 با  و آنی تصمیم یه تو بریزم سرم رو باید  کجارو خاکه بیاره

 خونه از وقتی که ای کوله و رفتم لباسام کمد سمت گریون چشمایه

 از تعدادی کشیدم بیرون رو بودم دهآور خودم همراه و کردم فرار

 مامان گردنبند برداشتم جواهراتمو و خودم پوالیه عالوه به لباسام

 خواستم ازشون و چسبوندمش لبام به برداشتم بینشون از رو زهرام

 و باشه من به حواسش همیشه مثل بگن خدا به و باشن مراقبم

 که بود ینا مثل جهان از کندن دل بشه تموم زودتر سختم روزایه

میکنم خارج سینم از قلبمو دارم  
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 اینجا من میفهمید اگه نبود بردار دست روزبهم و نبود ای چاره ولی

 نمیخواستم میشد بیخیالشون شاید ندارم اینا به ربطی دیگه و نیستم

 ولی کنم تحمل دوریو این بودم حاضر بدم دست از رو جهانشاه

 جهانشاه ولی بگیرن جونمو بودم حاضر باشه سالم و صحیح اون

 میرفتم باید ولی برم نداشتم رو جایی باشه داشته آرومی زندگی

کنن انتخاب بدو بدتر و بد بین ادما باید اوقات گاهی ... 

 مانتو باشم آواره عمرم آخر تا باید شاید اینجوریه منم زندگی

 آینه تو میکردم سر وشالم وقتی انداختم سرم شالمو پوشیدم شلوارمو

 میشد رو شکست که یاموری بود غریبه برام که دیدم رو یاموری

دید چهرش تو ... 

 

 گردنبند کولم تو از و شدم پشیمون لحظه آخرین برداشتم کولمو

 اینجا جهانشاه ساعتهایه کشو تو گذاشتم و برداشتم رو زهرام مامان

 جهانشاه خواستممی که بود خودخواهیم رو از شایدم بود امنتر جاش

باشه داشته یادگاری یه من از ... 

 

 تو پریسا و بانو مهین رفتم پایین ها پله از و شدم خارج اتاق از

 اینجا از شدنم خارج پس نبود نادرخان از خبری و بودن سالن

 با شاید بیرون میندازه خونه از منو خودش که بانو مهین شد آسونتر

یشدم مشکل رفتنم بیرون نادرخان وجود   

 آروم میکردن نگاهم بیتفاوت دو هر پریسا و بانو مهین سمت رفتم

  گفتم



 

میرم اینجا از دارم من:یامور   

 

دیدم پریسا چشمایه تو رو خوشحالی برق و لبخند ... 
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نزد حرفی بانو مهین  ... 

 

عزیزم هستی عاقلی دختر معلومه میکنی رو کار بهترین:پریسا ... 

 

 فکر با میکنم خالی تو برای رو میدون که میکنم کارو بهترین اره

 و بچربه بانو مهین زور و کنه فراموشم جهانشاه اگه اینکه به

شد فشرده قلبم کنه ازدواج پریسا با جهانشاه ... 

 

گفتم بانو مهین به رو پریسا به توجه بدون   



 

 ولی باشه بد بیکسی شاید...ندارم دنیا این تو هیچکسو من:یامور

 جهانشم عاشق من بود بودنم تنها همین جهانشاه و من آشنایی مسبب

 باشه خطر تو جونش و بیفته دردسر تو من بخاطر ندارم دوست

باشین مراقبش لطفا دارین دوسش بیشتر همه از و مادرشین شما   

 

داد جواب مغرور بانو مهین  

 

 نادر و آریا تا لطفا بزنی بهم حرفارو این نمیخواد تو:بانو مهین

 این همیه میدونم من ضمن در...کن ترک اینجارو زودتر نیومده

 شیره منو سر نمیتونین بوده نقشه هاتون عاشقانه و رفتارو

 که هستی دختری چجور که میکنم قضاوتت همین برایه......بمالین

برمیاد ازت اینکارا ... 

 

 به ولی...کنین فکر و قضاوت موردم در میخواین هرطوری:یامور

 چون نگرده دنبالم و گرفتم رفتن به تصمیم خودم بگین جهانشاه

نمیکنه پیدام ... 

 

 کنه پیدا کش این از بیشتر مکالمه این که نموندم دیگه حرفم این بعد

 بود خنک کمی ماه اردیبهشت هوایه شدم خارج عمارت از بدو و



 قلبم کنه خنک رو گرفتم آتیش قلب نمیتونست هم هوا این ولی

بود آتیش تو جونم تموم انگار تمیسوخ ... 
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 فاصله برایه شدم مجبور  برم داشتم کجارو بودم شده آواره دوباره

 شهر پایین بیام جهانشاه و روزبه از فرار و منطقه اون از گرفتن

 راه جایی منو هم تنهایی برم کجا نمیدونستم من و بود شده عصر

 نشسته پارک زده زنگ سبز نیمکت رو و رکپا تو...که نمیدادن

 یعنی میکردم نگاه رهگذرها به و بودم گرفته بغلم کولمو و بودم

 گوشی بود نیومده خونه هنوز یا شده غیبتم متوجه جهانشاه االن

 با میتونست جهانشاه مثل آدمی نیاوردم خودم با هم رو پیمان اهدایی

کنه پیدا زودتر منو پیشرفته گوشی اون ... 

 تجربه رو گرم آغوش و امنیت اون نمیتونستم دیگه یعنی جهانشاه

کردن گریه به کردم شروع میسوخت خودم حال به دلم کنم ... 

 

_ هستی؟؟ فراری دختر  



 

 رنگ و سیاه هایه دندون با زن یه گرفتم فاصله یکم و کشیده هینی

 که خمار چشمایه این ولی نبود بدک لباساش بود تیره پوست

 طرف که میفهموند آدم به اینو میزد کبودی به هاش لب و زیرشون

معتاده مقابلم ... 

نشستم نیمکت گوشه و گرفتم فاصله  بیشتر ازش   

که؟ بخورمت کوچولو؟نمیخوام فرشته میترسی چرا حاال:زنه  

 

 ای دیگه هرچیز یا و فراری دختر من...نشین مزاحمم لطفا:یامور

  نیستم

 

جون شتهفر میحرفی قلمم لفظ چه اووو:زنه ... 

 

بود وار لوتی میدون چاله مردایه مثل زدنش حرف ... 

میخوای؟؟ خواب جایه:زنه  

 

نه قیمتی هر به ولی میخواستم خواب جایه اره ... 

 فرشته شبیه که خودت مخصوص بهشته عین میبرمت جا یه:زنه

 ...هایی



 

گفتم تردید با   

میخوای؟؟ چی ازم عوضش:یامور  
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 و سر همچین با آدمی به اونم بهش کردن اعتماد بود زود میدونم

 تو نمیتونستم میکردم امتحان هارو راه همه باید من اما وضعی

که باشم سرگردون خیابونا    

جون فری نریا جایی...میام االنه وایسا:زنه ... 

 تماشا رفتنشو مسیر شد بلند جاش از که کردم نگاهش تعجب با

 میخورد بهش که ای مدرسه بچه دختر سمت ترف دیدم که کردم

 اومد زنه دیدن با که میرفت رو قدم سردرگم دختره باشه دبیرستانی

 بهش داشت دختره بفهمم میتونستم ولی نمیشنیدم صداشدنو سمتش

 کیفش تو برد دستشو زنه میبوسید رو زنه صورت و میکرد التماس

 لحظه همون که دختره دست کف گذاشت و آورد در چیزی و

 داشت تازه سرشون ریختن که شدن پیدا کجا از معمورا نمیدونم



 افتاده اتفاقی چه و چیه ماجرا که میکرد پردازش به شروع مغزم

 کردم فرار اونجا از و برداشتم کولمو نیفتم دردسر تو اینکه برای

نمیکنن رحم هم ها دختربچه به که کنه لعنتشون خدا ... 

 

 بهداشت که ساندویچی  نزدیکترین زا شدم مجبور گرسنگیم بخاطر

 تا چند بخاطر بخرم نوشابه و ساندویچ یه نداشت حسابی درست

 بخورم و بمونم اونجا نتونستم بودن ساندویچی تو که التی جوون

 نگاه سنگینی ولی شدم خارج اونجا از پولش دادن بعد همین برایه

 ای کوچه جدول رو نشستم میکردم احساس لحظه آخرین تا اونارو

خوردن به کردم شروع و بود خلوت که   

 کجا رو شب حاال بودم شده خسته و بود اینجوری روزم اولین

نمیشد که اینجوری بگذرونم ... 

زدم صدا خدارو و آسمون رو کردم بلند سرمو   

ندارم هیچکسو من میدونی کنم؟؟خودت چیکار حاال من خدایا:یامور  

 ساندویچ به که ورهمونط گرفتن خودشونو راه اشکام دوباره

 زنی گریه صدایه که میکردم گریه میزدم گاز دستم تو ماکارونی

میکرد التماس داشت که شنیدم رو ... 
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 راهمو خواستم جوب تویه انداختم آشغاالرو بود شده تموم ساندویجم

 چند گریه صدایه بندش پشت و چیزی شکستن صدایه که برم بگیرم

 سمت اون به آروم میومد کناری کوچه از صدا رسید گوشم به نفر

 رو نشسته سیاه چادر با زنی دیدم رسیدم که کوچه سر برداشتم قدم

 کنارش هم بچه تا سه دو و میکوبه سرش تو و میکنه گریه و زمین

 پرت وسایالرو خونه داخل از هم نفر یه میکنن گریه اوناهم نشستم

بیرون میکنه ... 

 باش داشته رحم یکم...نکن انصاف بی د:میگفت و ردمیک گریه زنه

کن رحم پدرا بی این به میدم میکنم جور بخدا ... 

 

 اومد بود دستش قدیمی کهنه تلوزیون که عصبانی سیبیلو مرد یه

 رفتم شکست هاش شیشه که زمین کوبوند تلوزیونو و بیرون

 زا نخوره بهشون وسایل اینکه برایه هاش بچه و زنه که نزدیکتر

من سمت دویدن و شدن بلند جاشون ... 

 

پاهام به چسبید و طرفم دوید ای بچه دختر ... 

بود گرفته بغلش تو رو بودن پسر که دیگش بچه دوتا زنه ... 



میکرد نگاه دخترش و من به گریون و ... 

 

گفت و داد نشون انگشتشو از تا شش مرده   

 

 بزارم یندار حسابیم درست وسایل...ندادی اجارتو ماهه6:مرده

 گم اینجا از گورتونو و کن جمع پالستو جولو زود پس...طلبت جایه

 ...کنین

 

 خیلی شدن ترد افتادم بانو مهین حرفایه یاده حرفش این با

تر سخت پناهی بی...سخته  

 این با من حاال خسرو اقا نباش رحم بی: گفت گریه با دوباره زنه

میکنم جور بده وقت یکم عزیزت جون رو تو... برم کجا ها توله ... 

 

 چسبیده ترسش از همونجوری بچه دختر بود مالی مشکلشون پس

سوخت بحالشون دلم  من به بود ... 

 عین که مرده سمت به قدمی و کردم دور خودم از کمی رو دختره

برداشتم بود گوریل   

 

 و برسه گوشش به تا زدم داد هام گریه از ناشی خشدار صدایی با

بشه متوجهم   



 

چقدره؟؟ طلبش:یامور  

 

زد پوزخندی و انداخت من به نگاهی مرده  
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باشی؟ کی شوما:مرده  

 

چقدره؟ طلبش چه؟گفتم شما به:یامور   

 

 متقابال من که جلو اومد قدم یه و رفت هم تو اخماش حرفم این با

 که  برداشتم عقب قدم یه خشنش  قیافه و هیکل اون از ترس بخاطر

زد دیپوزخن   

 



 تومن یه...تومنه یه طلبش...چه من به میگی راس شوما اره:مرده

میلیونا یه یعنی   

گفت و داد نشون اشارشو انگشت دوباه تاکیدوار   

بده داری؟... تومان میلیون یک:مرده ... 

 

 تا میکنه گریه همچنان دیدم کردم نگاه زنه به و چرخوندم سرمو

 صورتش رو کشید یاهشوس چادر و گرفت شدت گریش دید نگاهمو

خورد سر دیوار کنار ... 

دیدم که کردم نگاه سمت اون به مانتوم شدن کشیده حس با  

 و گرفته  مشتش تو مانتومو وپایین وایستاده کنارم دوباره بچه دختر

 با کرد صداش خسرو زنه که مرده...میکنه نگاه مرده به ترس با

زد فریاد کلفتش و خشدار صدایه ... 

 هم تو به سگمو رویه اون تا نداری بیاد کن رد ؟پولوداری؟:خسرو

کن کم شرتو ندادم نشون ... 

گفتم آروم   

دارم:یامور   

 شوهر داری پولدار فامیل بودی نگفته فاطی...باریکال آ:خسرو

 ...مرده

 کشیدم بیرون ازش تومنی هزار صد تا ده و کیفم تو بردم دستمو

سمتش گرفتم اخم با و شمردم دوباره   



 

بیا:وریام  

 

 و زبونش رو کشید شستشو انگشت و قاپید دستم از پولو خسرو

پوال شمردن به کرد شروع   

 

 طرف امیدوارم میام برج سر...درسته درسته خب...ده و: خسرو

گدا فاطی نه باشی تو ایندفعه حسابم ... 
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 در تمیتونس چجوری...کردم نگاه بیرحم مرد این به انزجار با

 و بزنه حرف اینجوری داشتن حضور هم هاش بچه که زنی مورد

 گرفتم و بیرون کشیدم پوالم بین از دیگه تومن پانصد کنه رفتار

 ...سمتش

اینطرفا نیا مدت یه بگیر هم اینو:یامور ... 



 

 پوالرو...کرد کریهی خنده و زده برقی چشماش پوال دیدن با خسرو

شمرد و گرفت  

 که خونه این اجاره ماه سه پوله میشه این بخو دختر افرین:خسرو

دادی پیش پیش ... 

داد ادامه و کرد نگاه فاطی به  

 

 بکن تالشتو همه االن از سرتون میشم خراب دیگه ماه سه:خسرو

شی کاسب دوقرون بزار بساب بشورو خوب   

 

 بدون بچه دختر لپ کشیدن و من به زردش دوندونایه دادن نشون با

 از نگاهمو شد خارج کوچه از وقتی شد دور اونجا از خداحافظی

 بود کرده صداش فاطی خسرو که زنه اون به و گرفتم رفتش مسیر

کردم نگاه ... 

گفت بغض با و کرد نگاه من به واشکیش قرمز چشمایه با  

 

بدم پولتونو نمیتونم...خانوم ندارم پول بخدا:فاطی   

کرد گریه دوباره   

 و گرفتم میکرد نگاه مادرشو هکرد بق و ناراحت که دختره دست از

بودن داده تکیه مادرشون به هاش پسر رفتم فاطی سمت به  



 

 بده اینجا خونه برین... نکن گریه عزیزم نمیخوام پول:یامور

میکنن نگاه دارن ها همسایه نشستین  

کرد نگاه اطرافش به اخم با حرفم این با  

 

 کردن اتماش و فوضولی درد به فقط وجدانا بی گمشن برن:فاطی

  میخورن

 

شد بلند جاش از  
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 خواستم منم خونه برگردونن سبکو وسایالیه گفت هاش بچه به رو

 تعارف و خواهش با و گرفت بازوم از که ازشون کنم خداحافظی

 چهار در سه حیات با و کوچیک خیلی خونه یه کرد حیاط وارد منو

 ...بود



 که میکردم نگاه وسایلش و خونه داغون غوض به داشتم ناراحتی با

بشم خونه وارد گفت فاطی ... 

 نشستم بود سوخته جاهاش بیشتر که کهنه فرش رو و رفتم

  اینه زندگیشون وضع که هستن آدمایی همچین دنیا تو نمیدونستم

 پسراش دوتا بودن خونه تو وسایل چیدن مشغول هاش بچه با فاطی

 از یکی پشتم گذاشتن و وردنا کوله و کج رنگ قرمز پشتی یه

گفت بود کوچیکتر اونیکی از بنظر که ها پسربچه   

 

خودته خونه باش راحت خاله بده تکیه:پسر ... 

 زدنش حرف طرز بخاطر میزد حرف مهربون و ادب با چقدر

زد لبخند اونم که پاشیدم روش به لبخندی ... 

 

 ذبمع  چای سینی یه با فاطی خونه کردن جور جمع یکم از بعد

نشست کنارم ... 

  

ست؟؟ فاطمه اسمتون:یامور ... 

گفت و زد جونی کم لبخند  

 داد نشون پسرارو از یکی...میزنن صدام فاطی ام فاطمه آره:فاطی

 رو پسربچه یکی اون سالشه 9 محمده بزرگم پسر این گفت و

 دختر اینم اول کالس میره امسال شدا سالش 7 علیه این دادن نشون



 شما به داده عمرشو ساله دو شوهرمم...سالشه 5 زینبه یدونم یکی

این شده زندگیم وضع ... 

 و طرفش کشیدم کمی خودمو که کردن گریه به کرد شروع دوباره

... و موادشوینده بخاطر کنم فکر دستم تو گرفتم زخمیشو دستایه

بودن شده اینجوری قبال منم دستایه چون بود شده اینطوری ... 

 

میشه حل چیز همه بزرگه خدا جون فاطمه نکن گریه:یامور ... 
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 پیمان

 

 رو خونه حرص با و کولم تو ریختم وسایلمو قدرت خونه رفتم

 ولی خانوم مواجب جیره بی نوکر شدم اینجا اومدم  کردم ترک

کرده جونمو قصد انگار   

 همه روستا داخل برسم جاده به تا برمیداشتم قدم تند تند همونطور

 و نمیدادم بهشون جوابی من ولی میدادن سالم میرسیدن بهم وقتی

برمیداشتم قدم حرص با فقط  



 ماشین یه عبور از دریغ ولی وایستادم همونجا رسیدم که جاده به

 زمان زمین به و زدم پام جلویه سنگهایه به لگدی نبود خبری هیچ

میدادم فحش   

 تو کن فرو چاقو یه بیا بکشی میخوای آورده نوبرشو انگاری

 و چوپونی نمیدونم کن خالص خودتو دیگه جایه یا شیکمم

داره شرطه این به ربطی چه کشاورزی ... 

کرد مکثی مغزم یدفعه   

 از خالی دست االن اگه و اینجا بودم اومده بهار بخاطر من ولی

  ببینم بهارو رویه حتی نمیزاره طاهری آقایه تهران برگردم اینجا

بود جاده کنار که بزرگی سنگ رو نشستم کالفه   

آسمون رو گرفتم سرمو  

 سختی به عادت منکه آخه ها بیچاره من به دادی گیر خدایا:پیمان

 جنوب قطب جهان برعکس بچگی همون از میدونی خودت...ندارم

بگیر آسون یکم بیا من جون...بودم خور مفت ... 

 

 به ماشینی صدایه که میکردم دل و درد خدا با داشتم همینجوری

بود کرده داغ کلم و آسمون وسط بود رسیده آفتاب رسید گوشم  
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 سراب انگار نه دیدم کردم دقت خوب وقتی زدم توهم کردم فکر

 رسید من به تا بود رنگی سیاه کهنه و داغون دربو وانت نیست

بود مردنی الغر و جوون پسر رانندش وایستاد   

(داداش؟ میری جایی...سالم)قارداش؟ دیسنگ یرع بی ساالم:راننده  

 

گفتم و کردم نگاهش گنگ   

نیستم بلد ترکی نشدم؟من متوجه چی:پیمان ... 

گفت ترکیش لهجه با و خندید  

 تو میخواهی میرم اصلی جاده تا میری؟من جایی بهت میگم:راننده

برسونم هم رو ... 

 بادآ ناکجا این از خودتو شو سوار هستی چی منتظر گفت شیطونه

 و میلیونیت چند تشک و تحت رو بنداز لشتو تن برو بده نجات

بزار مرگتو کپه راحت ... 

 زندگی اینجوری سال سی چی بهار پس نه گفت قلبم و عقل ولی

برگردی بهتره...رسیدی کجا به کردی ... 

 



گرفتم دوباره انرژی بهار به کردن فکر با   

 میکرد فکر ودشخ پیش حتما...میکرد نگام داشت تعجب با راننده

هستم چیزی ای دیونه   

 خداحافظی ازش بلند صدایه با میرفتم عقب عقب که همونطور

 و چرخیدم داد تکون خداحافظ معنایه به دستشو فقط اون که کردم

دویدم روستا طرف به  
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 بود معلوم خونه بازه دره از تو برم چجوری نمیدونستم

 گیر گل تو خر عین حاال گرفتم تصمیمی یه نیتعصبا تو...برگشته

و باشه عصبانی دستم از نکته...نده راهم نکنه کردم ... 

 

 نگاه بهش ترسیده بود ایستاده ایوون رو مقتدر که قدرت صدایه با

  کردم

 



حاضره ناهار تو بیا وایستادی اونجا چرا:قدرت ... 

 نگاهش  بشن گرد که نمیشد این از بیشتر دیگه که چشمایه با

 ...کردم

 

باال زده؟بیا خشکت چرا:قدرت  

 

 در و کنه غافلگیرم میخواد نکنه رفتم باال ایوون هایه پله از مردد

کنه تالفی نینجایی حرکت یک ... 

 همه ببینم کردم  نگاه اطرافم به من بعد شد خونه وارد اول خودش

نیومدم اشتباهی من و درسته چیز ... 

 

 تو عشق اون...میگردی بر ستممیدون نکن تعجب اینجوری:قدرت

نیست دروغ چشمات ... 

 خارج آشپزخونه از دست به سینی میومد آشپزخونه از صداش

 ...شد

 

گفتم گرفته و آروم   

 به شما...عصبانیتم نبود خودم دست بخدا جون قدرت شرمنده:پیمان

ببخش منو خودت بزرگی ... 



پایین انداختم سرمو  

نشست مقابلم سینی با که  

 از دخمه این تو چپیده پیرزنه نگو...امروزی و جونیو ونممید:قدرت

ای زمونه دور چه میدونم خوب نداره خبر بیرون اون ... 

کنه پهن رو سفره کردم کمکش   

نبود خشن قدرت اون قدرت این   

 تو میریخت نمیزد بهم حرفی اصال میشد عصبانی وقتی اون:قدرت

 میزدم داشص هرچقدر ولی... ایوون رو مینشست میومد خودش

 آتیش و آب به خودشو میکنم گریه میدید وقتی ولی نمیداد جواب

 دومون هر... ببخشمش تا میبوسید پامو میبوسید دستمو میزد

میکرد خواهی معذرت اون بازم ولی منه تقصیر همش میدونستیم  
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میزد حرف داشت شوهرش مورد در قدرت یعنی ... 



 

 عجب...پس داشتین ای جذبه عجب جون رتقد اه:پیمان

 موردم در خوب انقدر ببوسم بهار پایه و دست از منم...شوهری

میزنه حرف ... 

 

 طرفم به خواست مثال نمایشی صورت به و برداشت استکانو

گفت و خندید بغضش وسط کنه پرتاپ   

میزنم حرف پسرم مورد در من...ذلیل زن پسره اه:قدرت ... 

 

پرسیدم تعجب با و خندیدم منم   

 

پسرتون؟:پیمان   

شد سرازیر چشماش از اشک هایه قطره و کشید آهی   

 ای برازند و زیبا جوون...پسرم یدونه احمدم،...پسرم آره:قدرت

 بود شده سالش بیست خواستگاری برم براش میخواستم بود

کنم بندش پا میخواستم ... 

 مثل و تو میاد خونه این در از میگم روز هر...رفت اون ولی

 کار تو مردم من مگه کن استراحت فقط تو نگفتم مگه میگه همیشه

 ...میکنی

کرد بیمعرفتی اون نمیاد اون نه ولی ... 



 

سوخت قدرت این بحال دلم  ... 

 

رفت کجا پسرتون:پیمان ... 

 

 و چین دورش پیری بخاطر که چشمایه با و طرفم چرخوند سرشو

 نگاه بهم بود شده زقرم گریه بخاطر االنم و بود افتاده چروک

 ...کرد

مفقوداالثره:قدرت ... 

قدرت کشیده چی خورد تکون قلبم تویه یچیزی ... 

 خودش...برگرده منتظرم بازم ولی...شده شهید که میدونم: قدرت

داد قول بهم میگرده بر گفت ... 

 

 اصال بگم چی نمیدونستم میشد بسته و باز ماهی مثل دهنم

کنم درک نمیدونستم ... 

احمدمه شبیه رفتارات شتربی:قدرت ... 
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گفت بهم بود چشماش تو که دردی با اینو ... 

بود شیطون و شر اونم:قدرت ... 

 

شد بلند جاش از   

بیام بزنم آبی صورتم و دست به برم من بخور غذاتو تو:قدرت ... 

 

گفتم ناخودآگاه   

 خودتونو خدا رو تو...کنی گریه میری داری نکن بهانه:پیمان

نکنین ناراحت   

 

 اولین برایه عمرم تو شد اینجوری چرا عه گرفت شدت قدرت گریه

بدما دلداری رو کسی خواستم بار ... 

 احمد چون کنم گریه بیرون میرفتم بودم ناراحت وقتی:قدرت

میگفت همینو اونم...نمیومد خوشش ... 

 



 شعر یه انگار ولی میگفت چی نمیدونم...برداشت قدم در سمت به

میکرد گریه و میخوند داشت که بود ترکی   

 

یاتاسان دئدیم الی الی: قدرت  

باتاسان گوله قیزیل  

ایچینده گولون قیزیل  

تاپاسان یوخو شیرین  

اوجادان دئدیم الی الی  

باجادان چیخمیر سسیم  

ساخالسین سنی تانری  

قیزیلجادان چیچکدن،  

یاتینجا دئدیم الیالی  

باتینجا آی گؤزلرم  

یئتدی، دوداغا جانیم  

چاتینجا حاصیله سن . 

گلیر یوخوسو باالمین  

گلیر سسی نین الیی الی  

داغالردان اوزاق-اوزاق  



گلیر داییسی باالمین  

باالم یات نام الیی   الی  

باالم بات چی خ ایله گُون  

چاتمادیم آرزوما من  

باالم چات آرزووا سن  

باالم گؤز آهو الی الی  

باالم سؤز شیرین الی الی  

دونیادا لیکده لگؤز    

باالم اؤز منیم تکدی  

باالم اؤز نام الالیی    

باالم گؤز قارا قاشی  

دیر شیرین بالدان دیلین  

باالم سؤز دوداغی ندا  

باالم دوز دیلین الی   الی    

باالم تئز گینان آچ دیل  

دانی ش سن اوتوروم من  

باالم سؤز شیرین شیرین  

باالم گُول باالم الی الی  



االمب قوربان س ن ه من  

ه ائیل ه قان کؤنلُوموُ  م   

ن ه گ ل باالم گُول بیر م   

باالم گُول نام الیی   الی  

باالم سُونبُول ل ری تئل  

ه د ن ک پ ن ک د ن سئرچ   

( ترکی الالیی) باالم یُونگُول یوخوسو  

 

 چی نمیدونستم میخوند رو شعر این و بود نشسته ایوون تو قدرت

 سختش ظاهر برخالف بود رماد قدرتم...گرفت خیلی دلم ولی میگه

بود احساسی و نرم باطنش ... 

 نبود که انگار بود وقتی چیه نمیدونستیم محیا و من که چیزی مادر

مرد ما برایه رفت وقتی ... 
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 جهانشاه

 

 اون تو رو یامور نمیخواستم عمارت رسیدم که بود شب 10 ساعت

 بعد امید حال دکترا گفته به مارستانبی میرفتم باید ولی کنم رها حال

 و پا شکستگی بخاطر و امیدوارانست کما از اومدنش  بهوش از

 مرخص بیمارستان از هفته سه از بعد  عمومیش حال و دستش

 سرش به زدن تنش به که هایی ضربه این اگه میگفتن...شد خواهد

میمرد جا در میکرد برخورد ... 

میرسم بحسابش خونده کور ولی بترسونه منو میخواد روزبه ... 

 و کردن پیاده خونشون در امیدوجلویه بچه که بود ترسوندن هدفش

 ...رفتن

برمیاد دستش از کارایی همچین که بیرحمه و وجدان بی خیلی   

 قهوه داشتن و بودن نشسته پریسا و مادرم...شدم عمارت سالن وارد

 رو بود گذاشته دستاشو و بود نشسته مادرم کنار پدرم میخوردن

 اتاق تو حتما کردم نگاه اطراف به نبود خبری یامور از سرش

 ...بود

نزدیکشون رفتم ... 

سالم:جهانشاه ... 

 چشمایه با باشه اومده خودش به پدرم که انگار صدام شنیدن با

کرد نگاه بهم ناراحت و کالفه صورتی و قرمز ... 



 

پدر؟؟ افتاده اتفاقی چه:جهانشاه   

 

گفت دستپاچه پدرم   

چخبر؟؟چیشد؟ امید از...هیچی:نادرخان  

 پسرشم...بیمارستان میریم باهم بازم فردا حاال بود خوب:جهانشاه

شد پیدا ... 

خستم خیلی بخوابم میرم من   

 

 قهوش نوشیدن مشغول بیتفاوت و نکرد نگاه من به اصال مادرم

گفت من به رو مادرم به نگرانی نگاه  از بعد پدرم.... بود   

 

ای خسته کن استراحت برو آره:نادرخان  

 

 من...رفتار این بود بعید مادرم از گرفتم فاصله اونا از حرفی بدون

  حسابی دعوایه یه و ببینمش عصبانی میشم خونه وارد تا گفتم

باشیم داشته ... 
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 رسیدم که در به آوردم در کتمو میرفتم باال ها پله از که همونطور

نپره خواب از تا باشه خواب یامور شاید گفتم کردم بازش آروم ...  

 تاریک ها پرده شدن کشیده بخاطر اتاق داخل کردم باز که درو

 شد روشن اتاق که زدمش و برق کلید به رسوندم دستمو بود تاریک

 سمت به کجاست یعنی نبود یامور از خبری کردم نگاه اطراف به

 نبود هم اونجا کردم باز درشونو و رفتم حموم و بهداشتی سرویس

 دونه شدم خارج اتاق از و نخورده دست تخت رو انداختم کتمو

 یامور از خبری بازم ولی کردم باز رو بود باال که اتاقایی در دونه

 ...نبود

 تا داشتم خودم کردن قانع و توجیه در سعی خودش اتاق رفته حتما

نشم عصبانی زود ... 

 

 شد بلند جاش از شد متوجهم تا پدرم ماومد پایین ها پله از تند تند

زدم صداش و کردم باز درشو قبلیش اتاق سمت رفتم   

یامور،یامور:جهانشاه ... 

 



 دستپاچگیشو میشد پدرم سمت برگشتم اخمو بود خالی هم اونجا

 بیتفاوت همچنان مادرم ولی میکرد نگاهم ترس با پریسا فهمید

 افتاده اتفاقی چه ییعن میکرد تماشا تلوزیون داشت و بود نشسته

بود افتاده جوش به مغزم ... 

 

گفتم ای شده کنترل حرص با   

 

کجاست؟؟ یامور پدر:جهانشاه  

 

داد جواب مادرم پدرم بجایه   

 

رفت:بانو مهین  

 

گفتم فریاد با و رفتم سمتش به شدم روانی شنیدم حرفو این تا   

 

رفت؟؟ چی یعنی:جهانشاه   

 

 داییش پسر چون بمونه اینجا یتونهنم گفت نداره چی یعنی:بانو مهین

رفت خودش سروقتش میاد ... 



 

 رو کسی یامور اینکه به فکر  با. کرده یکاری مادرم میدونستم

بشم روانی بود نزدیک بره که نداره رو جایی و نمیشناسه   

 

 انداختیش تو...نکن تعریف من برایه داستانارو این مادر:جهانشاه

آره؟؟ بیرون  

 

مزد فریاد حرص با  

 

 آره؟؟

 

وایستاد مقابلم و شد بلند جاش از عصبانیت با مادرم ... 
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 وجود با... سازو دردسر دختره بیرون انداختمش من آره:بانو مهین

 باد گردن رگ من واسه الکیم...مینداخت دردسر تو هممونو نحسش

بود کشکی عاشقانتون رفتارایه این همه میدونم نکن ... 

 

بیرون میزنه حلقم از قلبم میکردم احساس لحظه هر   

 

 هیچکسو دختر کردی؟؟اون چیکار تو بانووو مهین وای:جهانشاه

 ...نداره

 

دنبالش؟؟ میریم...پسرم باش آروم:نادرخان   

 اگه...بگردم دنبالش کجارو حاال باشم آروم چیرو چی:جهانشاه

چی؟؟ بیاد سرش بالیی  

 

 یعنی میرفت نباید یامور بودم شوک تو کنم چیکار باید نمیدونستم

 میکرد تحمل رو بانو مهین رفتارایه باید...نکرد فکر من به اصال

داره دوسم گفت دروغ بهم یعنی...میومد کوتاه نباید من بخاطر   

  

بود آورده هجوم ذهنم به خیال فکر جور هزار ... 

 



دنبالش برین نکرده الزم...رفت خودش دختر اون:بانو مهین   

 

نداشتم هیچکسو حوصله که بود خراب حدی به عصابما    

شکست که زدم ای شیشه عسلی به لگدی   

 کردنم آروم در سعی پدرمم و کشیدن هینی پریسا و بانو مهین

 ...داشت

 تو و دادم تکونش و گرفتم بازوش از و بردم هجوم پریسا سمت به

زدم فریاد صورتش ... 
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کرد؟ فرار که گفتین چی کردین؟؟بهش یکارشچ:جهانشاه  

 

افتاد پته تته به و کرد نگاه بهم ترس با پریسا   

نمیدونم نمی نم من م:پریسا ... 

 



کشید کنار رو پریسا و جلو اومد بانو مهین   

 دختره...نداره تقصیری داری؟؟این چیکار پریسا به تو:بانو مهین

 الکی نمیرفت ستمیخوا رو تو اگه رفت که میخواست دلش خودشم

نده گیر ما به ... 

 

 اون داشت واقعیت حرف این رفتم عقب عقب مادرم حرف این با

مراقبشم گفتم بهش من میترسید نباید ... 

 قدم در سمت به  کردم مشت دستامو نمیشم بیخیالش من ولی

 ...برداشتم

 

پسرم؟؟؟ میری کجا آریا:بانو مهین  

 

گفتم  خشدار ایهصد با بهش رو طرفش چرخیدم و وایستادم  

 صدام آریا اینکه از متنفرم...نفهمیدی منو هیچوقت:جهانشاه

 ...میزنی

 

میاوردم خودش به اونو باید ولی دیدم اشکاشو ... 

 



 از کاری نمیتونی االن دنبالش بریم فردا بزار بابا جهان:نادرخان

ببری پیش ... 

 

گرفتم راهمو دوباره و چرخیدم حرفی بدون ... 

 به نمیخواستم کجاست؟اصال االن یعنی...میکنم داپی رو یامور من

باشه رسیده بهش روزبه دست که کنم فکر این   

میگرفت بازی به غیرتمو بهشم کردن فکر ... 

 

میرفت نباید اون ... 
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 یامور

 

 فاطمه به زندگیم مورد در چیزایی یه بودن خوابیده فاطمه هایه بچه

اینجا به رسیدنم تا و برم نداشتم جایی اینکه و گفتم ... 

باشم پیششون مدتی یه خواست ازم اونم  



 هیچکس عقل به مطمعنن نبود ای چاره ولی بمونم نمیشد روم 

 ازم و انداخت جامو فاطمه باشم جایی همچین من که نمیرسید

 نبود خوب زندگیشون وضعیت نباشم معذب و بخوابم خوب خواست

 بچه خرج خدمتکاری و کلفتی با طمهفا داغون خونشون وسایل و

 مونده رفتن مدرسه از پول بخاطر بزرگشم پسر...میاورد در هاشو

 داشتم کافی اندازه به طال و پول...میسوخت بحالشون دلم واقعا بود

 کشیدم دراز جام تو کنن زندگی اینجوری نبود حقشون ها بچه این

زدم غلت جام تو نمیاد چشمام به خواب ولی  

 

 بگرده کاش میگیرده دنبالم یعنی...میکنه چیکار هانشاهج یعنی

 زهرشو میشه بیخیالشون نیستم اونا پیش میفهمه روزبه اینجوری

 جوشان چشمه دوباره جهان فکر با ریخت بیچارش بادیگارد به که

گرفتن خودشونو راه اشکام ... 

 خوده روزبه بود عذابشون باعث حضورم ولی دارم دوسش من

بشه من نجات باعث میتونه که روزبهه گهمر فقط شیطانه ... 

 اگه...ببینمش دوباره میتونستم یعنی...بود تنگ جهانشاه برایه دلم

 بشه من بیخیال و گفتم دروغ بهش و نداشتم دوسش کنه فکر

 جنگ در عقلم و احساس...میمیرم جهان بدون چی؟من

 و پیشش برمیگردم میگفتم و میشدم خورخواه اوقات گاهی...بودن

 باید پس اومدم راه اینجایه تا...میشدم پشیمون روزبه بخاطر گاهیم

بدم ادامه ... 
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 یا و صدقه...جان فاطمه بکنم اینکارو میخواد دلم خودم بخدا:یامور

 خب باشم اینجا  مدت یه میتونم نگفتی مگه نیست هم ای دیگه چیز

 تازه...که نمیدن خونه تنها دختر یه به شهر این تو...خونه هم میشیم

میشه عوض هم ها بچه روحیه  

 

 میگه هی ویهان...کنیم خوشگل خونمونو خدا رو تو مامان اره:علی

میکنین زندگی خرابه تو ... 

 

علییی:فاطمه ... 

 

 و برسیم خونه وضع سر به یکم که میکردم اصرار فاطمه به داشتم

 منو پول وگرنه رهندا پول که گفت اونم بخریم وسایل خورده یه

 اون ولی دارم پولم میکنم زندگی اینجا منم  گفتم بهش...میداد



 کنارمون ذوق با شنیدن حرفمو وقتی که ها بچه. شد ناراحت

بکنیم کارو این کردن اصرار مامانشون به و نشستن ... 

 

 و من بخره رو وسایل فاطمه شد قرار...شد تسلیم باالخره فاطمه

ها بچه  

 خونه وسایل و کنیم رنگ و تعمیر رو خونه یکم میخواستیم

 ...بخریم

 که حیاطشم...داشت کوچیک حال و آشپزخونه و اتاق یه خونه

بود اونجا حمومم و دستشویی و بود کوچیک ... 

 

 رفته علی و فاطمه بودن جوش و جنب تو و میکردن شادی ها بچه

 یزیاد چیز یخچالشون تو میکردم آماده غذا داشتم منم خرید بودن

 سرخ زمینی سیب با و برداشتم که بود مرغ بسته یه نبود

شد سرازیر اشکام و افتادم جهان یاده به دوباره...کردم   

 بود گرفته کهنش خرگوش عروسک گوش از که همونطور زینب

کنارم اومد   

نکن گریه یامول خاله:زینب ... 

کردم بغلش و کرده پاک اشکامو ... 
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شاهجهان  

 

 تماشا رو باغ اتاقم پنجره پشت از مستی از خمار چشمایه با

 ...میکردم

تو؟؟ کجایی؟کجایی  

 

 کرد بیمعرفتی چرا...نشونی نه بود ازش ردی نه که بود رفته کجا

 شهرو کل بخوابم نمیخواستم ولی میسوختن بیخوابی از چشمام

 تو  بود رفته و شده قطره یه نبود یامور نبود ولی گشتم بدنبالش

بدن آمار بهم گرفتن ازش خبری سپردم تونستم کی هر به زمین  

 تحمل االن تا اون میزاشتم تنهاش نباید من بود آتیش تو انگار قلبم 

 19 جوون دختر یه مگه بود شده تکمیل ظرفیتش دیگه بود کرده

؟؟...داره تحمل چقدر ساله  

 

 به که الییقو و زدیم همدیگه به که حرفایی پس میرفت نباید اون نه

چی؟؟ دادیم هم  



 محکم و منطق با اینچنینی هایه موقعیت تو یامور قبل جهانشاه

 ظریف دختر اون بود گرفته خودم از منو یامور ولی میکرد رفتار

 بود شده باعث دوری این ایمونم و دین تمام بود شده خواستنی و

 واقعا من نیست دوغی و کشکی بانو مهین بنظر عشق این بدونم

شدم رنگی چشم جفت یه اون راسی ... 

 

 رو که دستی با ولی کیه ببینم نچرخیدم شد بسته و باز اتاق در

 مهربون مرد این فهمیدم پدرم صدایه بندش پشت و نشست شونم

پیچید گوشم تو یامور صدایه همدردی اومده دوباره   

 

جهانشاه:یامور  

جانم:جهانشاه   

خوشبحالت:یامور   

عزیزم چی واسه:جهانشاه  

 آدم...نادر بابا مهربونی به اونم داری بابا که خوشبحالت:یامور

 خانواده میخواد مادر میخواد پدر بازم باشه محکم و قوی هرچقدرم

 و باشن گاهت تکیه کوه مثل اونا و باشه ضعیف پیششون که ای

 ...پشتت

 

 [07.09.19 00:48] 



351 

 

 

 

 هیچ مثلش که بسازم ای خانواده برات میدم قول بیا کجایی؟ یامور

نیست جا ... 

 کمتر زهرماریم اون از...میشه پیدا باش داشته امید پسرم:نادر

داره ضرر معدت واسه خالی شکم با بخور ... 

 

 که خوردم نادرخان قول به زهرماری این از دیگه قلپ یه کالفه

سوزوند تنمو کل گلوم بر عالوه تلخش طعم   

 عوض پیراهنم با یشرتموت تا لباسام کمد سمت رفتم خوران تلو تلو

 ...کنم

 

میبارید مستی حرکاتم و صدام از  ... 

 

 یه ندارم خبری زنم از هفتست یه نادرخان امید کدوم:جهانشاه

 داشته امید حاال حالیه چه در زنم نمیدونم بیغیرت منه هفتست

کنه پست جنازشو لجن روزبه اون باشممم داشته امید هییی...باشم   



دادم ادامه و  کردم اشاره پنجره یرونب به لرزونم دست با  

 

خونم در دم کنه پست:جهانشاه  

 

میکرد نگاهم کالفه و شرمنده پدرم   

 

 اونم که میگفت یامور نگاه...مطمعنم من میشه پیداش:نادرخان

 ...عاشقته

 

زدم پوزخندی  

برسم بهت دستم منتظرم لعنتی دختره   

 

کردم باز ملکا رو کمد کشویی دره نداشتم تعادل که همونطور   

میگردم چی دنبال بود رفته یادم مستی زور از   

 حوصله من و نشست بود مشروب بطری که دستم رو گرمی دست

 خورده نصفشو از بیشتر گرفت دستم از رو بطری پدرم نداشتم تقال

 ...بودم
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 دسفی پارچه یه به چشمم که میگشتم لباسام بین داشتم همینجوری

 با لعنتی مغز این داشتم برش و کردم دراز دستمو بود چی این افتاد

 و برده بینیم نزدیک و کرد پردازش به شروع مستیش وجود

 یامور تن عطر یامور بویه این ولی کمرنگ هرچند بو این بویدمش

 سینمو کردنم بیدار برایه و بود شده اتاقم وارد اجازه بی که اونروز

جاگذاشت اینجا الوش این بود گرفته گاز ... 

نامرد؟ رفتی کجا تو آخه   

برسونه آسیبی بهت که رو عوضی هر دست میشکنم ... 

 

رسید گوشم به پدرم صدایه دوباره ... 

 

 در پا از اینجوری...کن استراحت یکم پسرم...بابا جهانشاه:نادرخان

ناراحته و نگران مادرتم...باباجان میای  

 

 و من محرمیت صیغه دیگه ماه 5ای4 از کمتر نادرخان نه:جهانشاه

 به...نیست بند جایی به دستم دیگه اونموقع من...میشه تموم یامور



 یامور من باشه خوش و بمونه عمارت این تو اون بگو بانو مهین

 نکرده پهن دام من برایه یامور بگو میریم اینجا از و میکنم پیدا رو

 شرکت تا مکرد خودم سود خرج اونو ثروت که بودم من بگو بود

 ثروت و مال ای اندازه به خودش اون بگو نیینه زیانی و ضرر

نباشه ما پول به چشمش که داره ... 

 

چیه العملش عکس ببینم تا نمیکردم نگاه پدرم به   

 و خمارتر صدایه با میرفت سیاهی چشمام و میکرد سنگینی سرم

 به رفتم بودم گرفته چنگم تو یامور شال که همونطور تر خشدار

در سمت   

 

 از تا رقیبم پیش میرم...یامور دنبال میرم...برم باید من:جهانشاه

بگیرم کمک اون ... 

 احساس رفت سیاهی چشمام  که میشدم رد پدرم کنار از داشتم

 فرو مطلق بیخبری تو من و گرفت منو پدرم که میفتادم داشتم کردم

 ...رفتم
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 یامور

 

 

نبینی گنج کنین تحمل رنج تا  

نباشد پدیدار صبح نرود شب تا  

 

 بود گرفته قرض عمومی کتابخونه از محمد که شعری کتاب داشتم

 تا سختی خب...افتاد سعدی از بیت این به چشمم که میخوندم رو

 فرار بود خونم که جایی از شدم مجبور که چقدر؟؟اولش دیگه کجا

 و کنم پوشی چشم ثروتم از جونم نجات و آرامش بخاطر و کنم

 رو عشق باهاش که شدم کسی ترک به مجبور که االنم بشم فراری

 کشیدن نفس اجازه که بود شده  گریبانگیرم احساسی کردم تجربه

 خودمو یا فراموشی به بزنم رو خودم میخواستم هرچقدر نمیداد بهم

 همه کرد فراموش بشه که نبود شخصی جهانشاه نمیشد بدم دلداری

چشمم جلویه میومد مدام داشتیم باهم که وتاهیک هرچند خاطرات ... 

 این از خبر میکرد معشوقش از یادی که هربار که قلبم صدایه این

 یک جهان فکر در همش و بودم کالفه خیلی...عاشقه واقعا که میداد

 رو خونه یکم میکردم زندگی فاطمه خونه تو من و بود گذشته هفته

 هوا و بود اردیبهشت اواسط...خریدیم خونه  اسباب و کرده تعمیر

میرفت گرمی به رو ... 



 فقر و سختی با هرچند که بود کشی زحمت و مهربون زن فاطمه

 سر میرفت روز هر خودشم بود کرده تربیت خوب هاشو بچه ولی

 بیشتر سال 9 اینکه با بزرگشم پسر خونه برمیگشت خسته و کار

 بخونه رو مسو کالس نتونسته چرا اینکه از شکایتی ولی نداشت

 حال این با ولی میکرد شاگردی فروشی گل یه تو و نمیکرد

 هایه بچه از بعضی بودم دیده عمرم تو که بود ای بچه باهوشترین

 و اسم نمیتونستن رفاه و خصوصی معلم  وجود با محمد همسن

 سواد راهنمایی بچه یه اندازه به اون ولی بنویسن  فامیلیشونو

 ...داشت
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 برعکسه چی همه ولی بهترینان الیق که هستن هایی آدم دنیا تو

 امکانات اون الیق اصال که هستن شرایطی و موقعیت تو آدمایی

میشد حمایت باید محمد مثل ای بچه نیستن... و ... 

 و اومدم خودم به میداد گشنگیش از خبر که زینب هایه زدن صدا با

حال تو بردم رو سفره وسایل ... 



 

نشستن سفره دور زینب و علی   

 اول اومد هم محمد که میداد نشون اینو حیاط در شدن بسته و باز 

میشد خونه وارد بعد میشست پاهاشو و دست همه از ... 

 و در پشت که رنگی زرشکی حوله با داد سالمی و شد خونه وارد

 نشست بعدش و  کرد خشک صورتشو بودیم کرده آویزون میخ از

رهسف کنار   

 

نباشی خسته عزیزم سالم:یامور ... 

 کدومشو هر برایه بودم کرده سرخ که هایی گوجه و کتلت از

جلوشون گذاشتم و کشیدم ... 

 میکند نون ای تکه داشت وقتی محمد دستایه سمت رفت حواسم

بود زخم از پر دیدمشون ... 

چیشده؟؟ دستات عزیزم محمد:یامور   

 

 حرفی و انداخت پایین سرشو و کرد جمع دستاشو زود حرفم این با

 ...نزد

 

 ناراحتی با...کردم نگاه و گرفتم دستاشو و کنارش کشیدم خودمو

پرسیدم دوباره  



محمد؟؟ چیشده دستات:یامور  

 

گفت ای کودکانه بغض و گرفته صدایه با   

 تا گرفت کارگر آورد تیغ پر گل ماشین یه شمس آقایه:محمد

 بتونیم تا بکنم کارم این مگفت منم میداد خوبی پول کنه سواشون

 مامانم که شنیدم خودم چون یامور خاله بدیم پس رو پولت زودتر

با داشت وقتی  
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 خرج که میکشه خجالت تو از میگفت میکرد دل و درد بابا عکس

میدی مارو زندگی   

 از دست و نشسته ساکت هم اونا دیدم کردم نگاه زینب و علی به

 لحن با بیارم درشون ناراحتی از اینکه برایه...کشیدن نخورد

گفتم نداشت اشکام با سنخیتی که شادی   



 االن من بود قبل ماله محمد؟؟اون میزنی حرف چی از:یامور

 به شما مگه یانه بدم اجاره پول مادرتون به باید شماهستم مستاجر

نمیدادین؟؟ اجاره پول خسرو   

 

بودن ساکت همشون   

پرسیدم علی روبه   

 بده خونه اجاره مستاجر نباید مگه میپرسم تو از علی هان:یامور

خان؟ باهوش   

 

 زینب داد تکون سرشو آره گفتن با همزمان و نشست صاف علی

میداد گوش ما حرفایه به مشتاق چشمایه با هم   

آره گفت اونم که پرسیدم محمد از و سوال همین دوباره   

 نکنین ناراحت خودتونو دیگه...دیگه شمام مستاجر من پس:یامور

 میریم باهم نبود خسته اگه برگشت سرکار از که فاطمه مامان

 پارک

 شدن ناهارشون خوردن مشغول و  گفتن هورایی زینب و علی 

پرسیدم آروم بود ناراحت بازم محمد ولی   

محمد؟ چیشده باز:یامور   

خستست همیشه فاطمه مامان...یامور خاله:محمد  

 



 نباختم خودمو بازم ولی شد برابر چند ناراحتیم حمدم حرف این با

بودم یامور من   

نباش ناراحت تو:یامور   

میاریم سرحالش خودمون:گفتم و زدم بهش چشمکی   

 غذاش خوردن به شروع اونم و زد لبخندی زدنم حرف طرز این به

 ...کرد

 که شدم آشنا آدمهایی با بارش هر که کردم فرار بار دو زندگیم تو

کنم پیدا زندگی از جدیدی شناخت شدن باعث ... 
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 گفتم فاطمه به دیدم رو همگانی تلفن وقتی بودیم نشسته پارک تویه

 بودن اونجا خانواده چندتا ما بجز و  بود شب کنه تهیه کارت برام

 بخاطر بازم ولی کنن پیدا منو روزبه آدمایه میترسیدم اینکه با

 چادر با طرفی از و خریدم جونم به خطرو این ها بچه شادی

 بود ممکن غیر تقریبا کنم سرم تا بود داده بهم فاطمه که سیاهی

بشم شناسایی ... 



 

 بزنم زنگ خاتون به میخواستم رفتم تلفن سمت کارت گرفتن از بعد

بود شده تنگ براش دلم ... 

 هستم کجا میپرسید ازم مدام شد خوشحال خیلی شنید صدامو وقتی

 نه یا رفتم اونا پیش من بپرسه تا زده زنگ اون به جهانشاه میگفت

 از حرفی جهان فهمیدم نکنم قهر دنیا ماله بخاطر گفت خاتون وقتی

 پس روزبه از ثروتمو بود گفته بهشون جهان نزده بهشون روزبه

 شدم ناراحت من همین برایه شده کردنش خرج به مجبور و گرفته

 زدن حرف کمی از بعد و کردم مطمعنشون امنه جام اینکه از وقتی

 یعنی جونم به بود افتاده خوره مثل فکری ولی کردم قطع تلفنو

باشه گرفته پس ثروتمو جهان داشت امکان  

 جهان پس بود ثروتم اون از بیشتر و من چزوندن روزبه هدف

شده پیدا کلش سرو دوباره روزبه که بوده کرده کاری ... 

 جهانشاهو شماره بیرون بزنه دهنم از ستمیخوا انگار که قلبی با

بشنوم صداشو فقط میخواستم گرفتم ... 

 

 خواستم بودم نگران خیلی نمیشد داده جوابی ولی میخورد بوق

شد پیچیده گوشی تو زنی آشنایه صدایه که بزارم رو گوشی ... 

 پریسا اون اون بده جواب پسرشو گوشی که نبود بانو مهین اون

 ...بود

 



نمیزنی حرف چرا...الو...الو:پریسا ... 

 

 یا بود کنجکاوی احساسی چه رویه از و عقلی چه با نمیدونم

یا حسادت ... 

زدم حرف ولی   

جهانشاه الو:یامور ... 

کیم باشه فهمیده که انگار ... 

 مارو دوباره میخوای زدی؟،نکنه زنگ چی تویی؟واسه عه:پریسا

یکشیمم راحت نفس دستت از داریم بندازی؟؟تازه دردسر تو ... 

 

میداد تلفنشو جواب پریسا که بود کجا جهانشاه ... 

کجاست؟؟ جهانشاه:گفتم گرفته صدایه با   

 اطالعت محض ولی...باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فکر:پریسا

 فراموشت اون چون کنی فراموشش بهتره...اتاقمون تو خوابه میگم

 عذاب یکم بود کرده خرج پوالت از اینکه بخاطر آریا...کرده

میشه حل داره بانو مهین لطف به اونم که داشت وجدان ... 

 داشت همینجوری پریسا کنم باور نمیتونستم...نداشت امکان این نه

 تلفن کنار و گذاشتم تلفنو که میکرد فرو قلبم تو خنجر حرفاش با

 اموالمو جهان پس...نبود خودم دست هام گریه خوردم سر همگانی

بود؟ اتاقشون تو االنم و بود گرفته روزبه از ... 
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 پیمان

 

 

 میکردم نگاه رو آسمون داشتم و ایوون لب بودم نشسته و بود شب

 من که منتظره و آسمونه همین زیر هم بهار که میکردم فکر این به

 نگرفته تماسی دیگه باهاشون هولکی هول تماس اون بعد برگردم

نداشتم ازشون خبری و بودم ... 

 تن چند کمک با تونستم من و بود گذشته تنبیهم از حدودی تا قدرت

 منو دیگه که اهالی کنم تموم زمینشو زدن شخم کار اهالی از

 پسر یعنی گفت قدرت که اوغالن تهرانی میگفتن بهم و میشناختن

 اون بعغیر بودن کسی زحمت و مهربون و خونگرم مردم تهرانی

 مرد واقعا کنم احساس شد باعث و کشیدم امروز به تا که زحمتی

 دیگه بعد من شرط این لطف به کرد باز حساب روم میشه و هستم

 همون من دم و دود پر تهران اون تو وگرنه دیدم رو زندگی از ای

میموندم عالف پیمان ... 



 با یامور برایه جنوب قطب جهان برایه بود شده تنگ همه برایه دلم

 کباب بساط که موقعی واسه رخانناد برایه معصومش چشمایه اون

 رفتار باهام باباها مثل خلوتمون تو و بود براه بخندمون بگو و

 برمیگردم وقتی کاش پریسا بجز  بانو مهین برایه حتی میکرد

یاموره ناراحتی باعث حضورش میدونم چون...نباشه اونجا ... 

 رو کش و شونه و پاهام رو مینشست وقتی کرده رو محیا هوایه دلم

 برایه دلم ببافم موهاشو میخواست ازم بزور و دستام تو میچپوند

 که بود نمونده اشکی دیگه بود شده تنگ گفتناش پیمان داداش

 قیامت قیام تا میسوخت بخاطرش قلبم ولی بریزم خواهرکم بخاطر

میگرفت آتیش ... 

نشست کنارم دست به سینی اومدم خودم به قدرت صدایه با ... 
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میکشید سیخ به رو گوشت یه ها تکه ... 

 



 مهربون پیرزن این ولی بیرون بیام هوا و حال اون از خواستم

بود حرفا این از تر باهوش   

 بجایه میخوای که اومدی بیرون بودن خسیس فاز از قدرت:پیمان

بدی؟ بهم کباب پنیر و نون  

 هاش ضربه دیگه بازوم رو زد نمایشی دستش تویه سیخ با قدرت

نمیگرفت دردم و بود شده آروم هم ... 

 

 و آبگوشت اون حیف یعنی اوغالن شکمت تو بخوره کارد:قدرت

 که محلی دوغ آش اون حیف پختم تو برایه من که هایی کوفته

 ...خوردی

گفتم و کردم ای خنده  

بشه کوفتم بگو بگو هااا:پیمان ... 

 

 گوشت زدن خسی ومشغول انداخت پایین سرشو و نزد حرفی قدرت

 ...شد

گفتم و کشیدم عمیقی نفس   

 

ها خوبه خیلی هوا:پیمان  

 



یاری؟؟ دلتنگ...ابریه تو دله هوایه چرا ولی خوبه که هوا:قدرت  

بود خونده نگاهمو ته تا کردم نگاه قدرت به و کردم سکوت کمی   

 باهاشون خونی نسبت که ای خانواده دلتنگ... یار دلتنگ:پیمان

 پاره محیا خواهرم دلتنگ...بهترن خون هم اصدت از ولی ندارم

 ...تنم

دممیشدین؟ باجینان هچ:قدرت  

کردم نگاهش گنگ   

بودی؟ نزده حرفی خواهرت از میگم:قدرت  

کشیدم جانسوزی آه   

 برام خاطراتش یادآوری بزنم حرف دربارش که نیست دیگه:پیمان

 تموم و میگیره گر آتیش اون و میریزن آتیش تو که هیزمیه مثل

میسوزونه جونمو ... 

 قطره قطره که بود شده احیا دوباره انگار چشمم شده خشک چشمه

 ...جوشید

 

 ترمیم زخمش االن تا که کندن تنم از وجودمو ای تیکه:پیمان

نکردن رحم کمشم سن به که نامردایی...نشده ... 

 

داد دلداری مادرانه قدرت ... 



 

 قاضیه و قادر خودش خدا پسرم نده عذاب خودتو...هللا آی:قدرت

میگیره تقاصشو خودش ... 
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 که باشه شامی آخرین کنم فکر که بپزیم کبابارو این بریم بیا:قدرت

میخوریم باهم داریم ... 

کردم نگاهش تعجب با اشکی چشمایه همون با ... 

 کن پرواز فردا اوغالن تهرانی شدی قبول امتحان این تو تو:قدرت

یار لونه بسمت ... 

 

من من یعنی تپید محکمتر قلبم قدرت حرف این با ... 

 حاال که قدرت کنار و پایین کردم پرت ایوان باالیه از خودمو

گفت ترسیده قدرت که ایستادم ایوان پایین بود رسیده ... 



 

 آی... سینار کچین قولون گوزدع اوغالن قورخدوم هللا آی:قدرت

 پسر ترسیدم خدا ای!)آلیسن روحیه نع گلندع آدی یار گور شیطان

 اومد یار اسم تا ببین شیطون ای...میشکنه پات و دست باش مراقب

! (گرفتی ای روحیه چه  

 

شدم تایید من...شد تموم کارا یعنی:پیمان ... 

گفت و کرد آرومی خنده قدرت   

 دیگه تمومه آره ولی... اوغالن کنه تاییدت خدا که انشاهلل:قدرت

 دنیا این آلوده پاکه ذاتت تو باش دلت قبمرا ولی... بری میتونی

 کمالت باعث که کرده نصیبت یاری خواسته خدا که حاال...نکنش

نشکن قلبشو و بدون قدرشو میشه ... 

 

بشم همه فدایه بشم یارم فدایه...قدرت بشم تو فدایه من:پیمان ... 

 

 کن قربونی اون و این واسه گوسفند مثل خودتو  کم بسه بسه:قدرت

بزن باد کبابارو این بیا شو گیرجو کم و ... 

 

 حاال!....گوسفند؟ شدم حاال جون قدرت نکنه درد دستت عههه:پیمان

میگفتی من به خب کردی آماده زغال کی ... 



 

گفت و انداخت بهم چپی نگاه زدم صداش جون قدرت اینکه بخاطر   

 

اوغالاااان میکردی سیر آسمونا تو وقتی:قدرت .... 

 

مادره از درترما قدرت بگم الزمه ... 
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 جهانشاه

 

 

 شدم بیدار خواب از زنی پچ پچ صدایه با بود آتیش کوره تنم

 شدم خیز نیم جام تو دیدم تار جارو همه اول کردم باز که چشمامو

گفتم آخی و کشید تیر سرم که ... 



 شنیدن با میکرد صحبت تلفن با داشت من به پشت که دیدم رو زنی

 اومدم پایین خواب تخت از ولی نداشتم تعادل اینکه با رفاشح

زدم فریاد بود پریسا ... 

 

میزنی؟ حرف داری کی میکنی؟؟با غلطی چه اینجا:جهانشاه   

 زل بهم ترسش از شده گشاد چشمایه با و چرخید بطرفم ترسیده

 ...زد

 

گفت پته تته با   

هیچی هی:پریسا  ... 

 من گوشی وایستادم قدمیش یه تو و برداشتم قدم بطرفش خشمگین

 رو تلفنم و لرزید دستاس دید گوشی رو خیرمو نگاه تا بود دستش

افتاد زمین ... 

  

غریدم شدم کلید هایه دندون بین از  

 

 با داشتی من گوشی با که بیای مقور خودت صالحته به:جهانشاه

میدی باد به سرتو که نگو میزدی؟؟دروغ حرف کی .. 

 



نمیداد جوابی و میلرزید فقط ترسش از ... 

زدم فریاد دوباره   

بناااال یاهلل د:جهانشاه ... 

 

ریختن تمساح اشک به کرد شروع ... 

 

فقط من من بخدا آریا هیچی:پریسا ... 
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 و گرفته بازوش از ولی کشید جیغی که برداشتم خیز سمتش به

 حرص با دوباره گوشش دم بود من به پشتش االن پیچوندم

 ...غریدم

 

 جور باره سه سوالمو نزار...آریا نه...جهانشاه جهانم من:جهانشاه

 آدم و عالم از که حرصی تمام نزار زنیکه بپرسم ازت ای دیگه



 یامورمو چقدر میدونم که تویی سر کنم خالی تو سر دارم

فراموشکار و میشم مست نکن فکر...چزوندی ... 

  

 جلویه بودم گذاشته دستمو اونیکی...میزد نفس نفس ترسش از

نکشونه اینجا مادرمو و پدر جیغش صدایه تا دهنش ... 

 

 حلقومت از زبونتو بگی دروغ یا بکشی جیغ میکنم ولت:جهانشاه

بیرون میکشم ... 

گرفتم فاصله ازش و دادم حلش حرص با ... 

 حتی ببینم میتونستم استرسشو طرفم چرخید بعد  کرد سرفه تا چند

 بازم ولی میشنیدم میزد محکم ترسش از که وقلبش ضربان صدایه

داشت خودش دادن نشون خونسرد در سعی ... 

 داشت دیگه کشید لباساش به دستی بعد و کرد مرتب موهاشو اول

 که لرزون صدایی با و شد نزدیک بهم آروم میبرد سر حوصلمو

گفت داشت کنترلش در سعی  

 

 باور منو تو مبگ هرچیم من جان جهانشاه...جهانشاه...اری:پریسا

 من به توجهی هیچ تو ولی اومدم آلمان از تو بخاطر من که نداری

 ...نکردی



 که بود سرد دستش...لختم سینه رو گذاشت و کرد بلند دستشو

سینم داغ کوره رو گذاشت ... 

فشردم و گرفتم دستشو زود ... 

 

بشه قطع مچ از دستت میخوای:جهانشاه ... 

 

 [16.09.19 00:48] 

362 

 

 

 

نبود چشماش تو هیچی ترس بجز باراین ... 

 فراریش که همونی...یاموره زنم...دارم زن من:جهانشاه

 بهت بمونی اینجا هم دنیا آخر تا...دنبالشم من که همونی...دادین

 اون داشتی کی به...نکن کوچیک خودتو پس نمیکنم توجهی

میزدی؟ حرفارو  

 

شد یدیام نا از پر و نمیدرخشید چشماش دیگه چرا نمیدونم ... 

 



 به داری نیاز کمک به تو و...دروغیه عشقتون گفت مادرت:پریسا

 ... من

 

کشیدم ای کالفه پووف ... 

 

 همه به خودشو تفکر داره سعی همیشه مادرم:جهانشاه

 یامور به من عشق...میکنم فکر ای دیگه جور من ولی...بقبولونه

عاشقشم من...نیست دروغ ... 

 

کردم رها دستشو   

 بود افتاده زمین رو که همراهم تلفن سمت هب بهش پشت

 تلفنهایه از شماره کردم روشنش و برداشتم رو گوشی...رفتم

بود همگانی ... 

شنیدم سرم پشت از و صداش ... 

 

 میرسیم مشترکی نقطه یه به باهم باالخره میکردم فکر من:پریسا

بستی قلبتو هایه راه تمام معلومه ولی ... 

 

 من!!که گفتم... نداریم باهم مشترکی طهنق هیچ تو و من:جهانشاه

تکمیله قلبم ظرفیت پس عاشقم ... 



 

گفت ای گرفته صدایه با  

 حرف تو با میخواست بود یامور اون...زد زنگ که اونی:پریسا

 ...بزنه

چرخیدم سمتش به ... 

 

عاشقی واقعا اگه کنی پیداش میتونی:پریسا ... 

شیدمپو عجله با رو بود افتاده تخت رو که پیراهنی ... 

نده من تحویل دروغ گفت؟؟فقط چی بهت:جهانشاه ... 
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گرفت رو تو سراغ فقط هیچی:پریسا ... 

 

میشد قلبم وارد که بود ای گدازه مثل خون جریان ... 



 

 زیادی چیز بود معلوم...رفتم در بسمت و برداشتم رو موبایل

 دستگیره... میدونه ودشوخ تکلیف حتما واقعیت فهمیدن بعد نمیدونه

اومد بحرف دوباره که کشیدم پایین رو در ... 

 

 کنم فکر که زدم بهش حرفایی من ولی...نگفت چیزی اون:پریسا

میکردم فکر نبود خودم دست...کرد ناراحتش ... 

 

نکرد کامل جملشو ... 

 

 عمارت برمیگردم وقتی بهتره میدونی خودت:جهانشاه

کنی درک میخوام...نباشی ... 

گفت آروم قطف ... 

میرم...میدونم:پریسا ... 

 

کوبیدم درو محکم و شدم خارج اتاق از ... 

 از رهایی برایه...یامور کردن پیدا برایه بود امیدی راه تماس این

 بفکر فقط االن کرده گرفتارم یامور یعنی گرفتارشم که عذابی این

 ودمخ کردنش پیدا بعد واسه بمونه باهاش حسابم تسویه کردنشم پیدا

نمونیم هم بدهکار که کنم حساب چجوری میدونم ... 



 یا بزنه تماس این از ردی میتونه بدونم تا زدم زنگ سیامک به

 ...نه

 زندگی این از من سهم دختر اون کنم پیداش تا میریزم هم به تهرانو

 ...بود
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 یامور

 

 

 و عذاب همه این میده نشون من به خوششو رویه کی زندگی پس

بود بعداظهر3 ساعت زیادیه من برایه سختی ... 

 خوردن بعد بود خورده سرما که زینبی سر باالیه بودم نشسته

بود خوابیده سوپش ... 

 گل تو معمول طبق محمد و میکرد نگاه تلوزیون داشت هم علی

 نمیومد هم ناهار برایه زیاده کار روزا این میگفت بود فروشی

دکتر میبره زینبو گشت بر سرکار از وقتی دبو گفته هم فاطمه ... 



 این از بود پر دلم نداشتم قرار و آروم پریسا حرفایه شنیدن از بعد

 همه که کنم فکر این به میتونم چطوری...جهانشاه وفایی بی

بوده نقشه و دروغ حرفاش ... 

 ثروتی چرا جهانشاه پس دروغه پریسا حرفایه کنیم فرض اگه خب

 هایه چرا و کرده خودش سود صرف رو بود فتهگر روزبه از که

میکشید سوت مغزم بهش کردن فکر با که دیگه ... 

 

 رسید کس هر که بیکس یامور بیچاره و بدبخت یامور بودم من این

منفعتش و سود پله یاهم بوکسش کیسه شدم با ... 

 

 

کردم پاک پیراهنم آستین با صورتمو رویه اشک هایه قطره ... 

بود شده سرخ صورتش انداختم زینب به نگاهی ... 

 شنیدم زیرلبیشو زمزمه...بود داغ داغ گذاشتم پیشونیش رو دستمو

میزد صدا مادرشو درد با که ... 

 صبر فاطمه اومدن تا اگر کنم چیکار نمیدونستم شدم دستپاچه

میسوخت تب تو بچه این میکردیم ... 
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زدم صدا رو علی ... 

 

 این بدن و تن اینجوری میخریدم دارویی براش حداقل و فتممیر باید

 سر چادر بازم ولی بود ریسک یه رفتنم بیرون...بود عذاب تو بچه

بفرستمش نمیتونستم بود بچه که هم علی نشناستم کسی تا میکردم ... 

 

 زینب حال شدن خوب به فقط و نبودم خودم موقعیت و جون بفکر

میکردم فکر ... 

 

 روزی شبانه داروخونه یه اطراف اون پارک تیمرف وقتی دیشب

بودم دیده  

  

نشست زینب کنار اومد و کند عالقش مورد کارتون از دل ... 

 

گفت بغض با  

چیشده؟؟ زینب یامور، خاله:علی  



 کرده تب فقط...میشه خوب نباش ناراحت عزیزم هیچی:یامور

 زودی بخرم دارو براش میرم من کنی پاشویش چجوری میدم یادت

یامم ... 

داد تکون سری بغض با علی ... 

 

 تحمل ولی نبود دور زیاد برسم داروخونه به زودتر تا میدویدم

نداشتم هم رو زینب مریضی ... 

 که شخصی دیدن با که دویدم خونه بسمت دوباره داروها گرفتن بعد

شد جدا تنم از روح بود وایستاده خیابون کنار ... 

کرده پیدا اینجارو اونچجوری .... 
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نبود بردار دست مکار روباه این دیوار کنار کشیدم خودمو ... 

 داشت باهام زیادی فاصله انداختم اونطرف به نگاهی دیوار کنار از

 هدفی تنها فشردم مشتم تو داروهارو کیسه نبود شلوغ زیاد خیابون



 تو که بود کوچولویی زینب بیفتم پس ترسم از االن نمیشد باعث که

 و روح گر شکنجه من میشد مگه  چون بود افتاده بیماری بستر

رو افعی روزبه نباشه خیالم عین و  ببینم روانمو ... 

 

 به پوکی ببینم میتونستم مریضانشو حرکات هم فاصله این از

 انداخت زمین سیگارو فیلتر هوا فرستاد دودشو بعدش زد سیگارش

کرد لهش پاش با و ... 

 جمع به مجبور  جهنمیش قصر اون تو چقدر که ادمافت روزایی یاد

میشدم هاش معشوقه و لجن این سیگارهایه ته کردن ... 

 همونطور افتاد من سمت نگاهش تا میکاوید اطرافو چشماش اون با

 دیوار پشت خودمو میزدم نفس نفس دویدنم بخاطر و ترس از که

کردم قایم ... 

 

کشیدم سرکی دوباره دقیقه چند از بعد  

 میزد حرف بادیگارداش از یکی با داشت بود ندیده منو اینکه لمث

 کرد بلند دستشو روزبه که شد بدل و رد بینشون حرفی چه نمیدونم

 گویه زور رویه اون انداخت تف صورتش تو و زده بهش وسیلی

بود شده بلند  روزبه ... 

 چادر با و کشیده عمیقی نفس کنم معتل این از بیشتر نمیتونسم

 روزبه اینکه استرس ولی نبود یکی راهمون...پوشوندم صورتمو

میکرد سست پاهامو کنه شناسایی منو ... 
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 بر قدم بود اونجا اینا فاطمه کوچه که خیابونی سمت به آروم

 ...داشتم

 و میدم دست از خودمو تن اختیار ترس از میکردم احساس آن هر

میکنم نجس لباسمو ... 

 بود خودش بود اون نمینداختم هم نگاهی نیم طرفشون به اصال

 جدایی و آوراگیم بانی و باعث...هام شب و روزها کابوس روزبه

قلبم ای داده شکوفه عشق از ... 

 آب مثل براش کردنم پیدا دیگه یعنی پس بود اومده اینجا تا اون

بود خوردن ... 

 این بودم شده خسته کجا؟؟دیگه ولی میشدم فراری باید دوباره یعنی

داشتم من بود زندگی هم   

روزبه از ترس و  تنش و استرس از پر ... 

بود شده تحملم از خارج دیگه واقعا ... 



 سمت اون به و شده قایم دیوار پشت دوباره شدم که خیابون وارد 

میکرد صحبت مردی با داشت کردم نگاه ... 

 وزنملر هایه لب رویه مشتم انداخت چنگ دلم به وحشتناکی ترس

فشردم و  گذاشته ... 

دویدم کوچه سمت به و گرفته نگاه اونا از ... 

 باز درو آوردم در مانتوم جیب از رو کیلید شدم خونه نزدیک وقتی

دادم تکیه بهش زنان نفس و بستم درو شدم حیاط وارد  و کرده ... 

 در به کسی که بگیرم فاصله در از خواستم زینب حال آوری یاد با

کردم تهی قالب  زد ... 

کن رحم خودت خدا یا ... 

میشده زده سرهم پشت در ... 

کیه گفتم در الیه از ضعیفی و گرفته صدایه با ... 

کن باز درو یامور خاله منم:محمد  
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 صورت به لبخند محمد که کردم باز درو و کشیدم ای آسوده نفس

 پراز چشماش و کشید پر لبخندش من دیدن با شد حیاط وارد

میکرد درک رو چیز همه   کوچک مرد بزرگ این  شد نگرانی ... 

 

نیست؟ خوب حالت انگار خاله چیشده:محمد ... 

 نگران ها بچه این حداقل تا بزنم جونی کم هرچند لبخند کردم سعی

نباشن ناراحت و ... 

گفتم و گرفتم سمتش داروهارو کیسه   

 

 من داخل برو بگیر وداروهار این بیا عزیزم نیست هیچی:یامور

بزن سر هم زینب به بیام و بزنم صورتم و دست به آبی   

شد خونه وارد دستم از داروها کیسه گرفتن و چشمی گفتن با ... 

 نگاه شد مانع چیزی انگار یدفعه که ببندم خواستم بود باز هنوز در

 شده گشاد چشمایه با گرفته قرار در الیه ای مردونه پایه دیدم کردم

 به پاها از نگاهم و گرفته کالج سیاه کفشهایه اون از نگاه ستر از

 از ای کاسه تو انگار که چشم جفت دو دیدن با شد کشیده باال سمت

افتاد پایین و خورد سر در از دستم بودن شناور خون ... 

 



 سمت به تنم وایستم سرپا نتونستم کردم سستی و ضعف احساس

 و بود افتاده لج سر من با هم زمین جاذبه انگار شد کشیده پایین

بکشه رخم به قدرتشو میخواست ... 
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 میدید وضعیت این تو منو االن هرکس شکلین چه ها مرده مگه

 ضربان این ها مرده با تفاوتم تنها نیستم میت یه با بیشباهت میفهمید

 ینا حضور با که بود نفسایی و رسیده خودش اوج به که بود قلبم

 تنم بود شده گرمتر بود وایستاده روم روبه درست االن که مرد

بود نشسته تنم رو سردی عرق و خشکیده لبهام و بود سرد ... 

کنم بلند سرمو نمیتونستم شرم از ... 

 گرفت بازوم از و شد خم وایستاد روم روبه اومد آروم قدمایه با

 بازوم یکیاون از که فهمید خودش کنم فکر نداشتم شدن بلند توان

کشید باال منو و گرفت هم ... 



 یقه به چنگی جونیم کم تموم با نیفتم اینکه برایه و داده تکیه بهش

 نفساش و بود گرم تنش داشت حلقه که بود دستم همون انداختم کتش

میکرد ذوب منو یخ تن که داغ ... 

 گوش به گنجشکها جیک جیک  و دوتا ما نفسایه بجز صدایی هیچ

 ...نمیرسید

 عشق و حامی گرم تن این به من  سر دو دیو اون دیدن از بعد 

داشتم نیاز زندگیم ... 

 دستمو  کنم نگاه صورتش به نمیتونستم کند کتش یقه از چپمو دسته

 انگشت تو هنوز که ظریفی حلقه...فشرد و گرفت بزرگش دست تو

گرفت بازی به شستش انگشت با رو بود کرده خوش جا حلقم ... 

 دلم که مردونش بم و خشدار صدایه با و آورد وشمگ کنار سرشو

زد لب فقط  گوشم کنار میرفت ضعف براش  

 

چرا؟؟:جهانشاه  
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نمیدونستم رو چرا این جواب من و ... 

نمیشد سرباال تف که میدادم بهش جوابی چه ... 

...  میگفتم...نمیزاشتم  میداد جواب...ترسیدم روزبه از میگفتم

 اطمینان من به مگه میداد جواب ترسیدم تو بخاطر نه خودم بخاطر

نبودی عاشق مگه میداد  جواب شدم سست میگفتم...نداشتی ... 

 

مرد این به من میگفتم چی ... 

حامی این به ... 

 تنش هربار از بعد ولی منم میزاره کم وسط این اونیکی هربار چرا

میاد کمکم به که جهانشاهه این ووناراحتیم ... 

 سکوتش این با اون ولی ندم جوابشو تا کردم قایم سینش تو سرمو

 در جور عقل با که منطقی جواب یه...جوابه منتظر بود معلوم

 ...بیاد

 و ترسو آدم یه یامور که باشه میتونست این جوابش ظاهر در خب

 ...بزدله

 اونطرف اینطرف خودشو که بود خسته تن این واقعیت در ولی

 قفس تو وقتی که وحشی پرنده یه مثل کنه پیدا اتنج تا میکشوند

 برخورد قفس دیواره به اینکه با و پرواز به میکنه شروع میندازیش

 میکنه شروع برعکس و نمیداره بر تالش از دست بازم ولی میکنه

نبود شکنجه و قفس اهل هم یامور...فریاد دادو به ... 



کردم بلند اهجهانش سینه از سرمو ای کودکانه گریون صدایه با  

 ازش و میکشید و بود گرفته جهانشاه کت گوشه از که بود محمد

 من که مردیه همون جهانشاه کرده فکر حتما کنه ول منو میخواست

 هرکسی بودم خواسته ازشون چون شدم اواره و فراری بخاطرش

ندن جواب پرسیدن موردم در حرفی یا داد منو نشونی  
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باش نداشته کاری باهاش کن ول رو یامور خاله...کن ول:دمحم ... 

کشیدم بغلم تو رفتم سمتش و گرفته فاصله جهانشاه از   

نداره کاری ما با مرد این عزیزم باش آروم:یامور ... 

 به توجه بدون و گفتم سرمی تو خاک زینب حال یادآوری با

 تو که زینب سمت به و شده خونه وارد  ای دیگه کس و اطراف

 گذاشتم دستمو نشستم کنارش برداشتم قدم بود خوابیده خواب رخت

 بالش کنار که کردم نگاه علی به بود اومده پایین تبش پیشونیش رو

کودکانش صدایه با بود نشسته زینب   

گفت و کرد اشاره توش خیس دستمال و آب ظرف به   



کردم خیس دستاشو پاهاشو:علی ... 

 

بود کرده گریه و ترسیده مه اون حتما بود قرمز چشماش ... 

گفتم گرفته صدایه با   

عزیزم آفرین:یامور   

 چشمایه با و بود وایستاده در جلویه که محمد از برداشتم داروهارو

 زدم صدا زینبو بیاره آب لیوان یه خواستم میکرد نگاه مارو نگران

بدم بهش داروهاشو تا ... 

 

دادم تکیه تیپش به و کشیده عمیقی نفس کارم انجام از بعد ... 

 کردم نگاه در بسمت...افتادم جهانشاه یاد و شدم اطرافم متوجه تازه

 ما تماشایه به قرمزش چشمایه و آشفته وضع اون با دیدم

 ...وایستاده

گفتم ای گرفته و خشدار صدایه با : 

 

تو بیا:یامور ... 

 

 [18.09.19 05:22] 

372 



 

 

 

 هیچ که کنی گوش حرف بازیگر من و بود خوبی کارگردان زندگی

 نبود اختیارم به و بینی پیش و حدس قابل زندگیم اتفاقهایه از کدوم

 جهانشاه با بعد ولی چنگشم تو میکردم فکر روزبه دیدن بعد امروز

 تو متفاوتی هایه نقش که مرد دو این نمیدونستم شدم رو روبه

 نفر دو این از هرکاری ولی کردن پیدام چجوری داشتن زندگیم

فارق جهانشاه و استادشه روزبه که نامردی بعغیر برمیاد ... 

 

ناراحت تا بودم خوشحال دیدنش از بیشتر ... 

بود نشده بدل و رد بینمون حرفی هنوز ... 

 رو بود نشسته مغرورانش ژست با ورودی در کنار  جهانشاه

 وقتی تا میزاشتیم آشپزخونه تو که رنگی آبی پالستیکی صندلی

 بشینه روش میشه خسته آشپزخونه تو ارک و آشپزی موقع فاطمه

 رو کوچیک خونه وجب به وجب چشماش با جهانشاه

 اونو و بودن نشسته اطرافش کمی فاصله با محمد و علی...میکاوید

میکردن تماشا ... 

 رفته فرو عمیقی  خواب به دوباره داروهاش بخاطر که هم زینب

 ...بود



 خیلی شد مواجه شاهجهان با خونه به شدنش وارد بعد که هم فاطمه

جهانشاهه اون نباشه نگران گفتم وقتی ولی...ترسید  

گرفت آروم دلش کمی ... 

 

 سوال جهانشاه درمورد و بود وایستاده آشپزخونه تو کنارم االنم

 ...میپرسید
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 این مطمعنی...یامور خشکه و مغرور خیلی قیافش میگم:فاطمه

کرده خواستگاری ازت یا و هکرد عالقه ابراز بهت ... 

 

 جهانشاه انداختم حال به نگاهی اوپن رویه از و زدم غمگینی لبخند

میگفت محمد به چیزی داشت و بود شده خم ... 

 

میپرسی بار چند جان فاطمه آره:یامور ... 



 

 هم فاطمه شدم خارج آشپزخونه از و برداشتم رو چایی سینی

 جاش تو صاف و شده سترا شد ما متوجه تا جهان...بدنبالم

 ...نشست

 

 زیر که رعیت ما و نشسته صندلی رو که بود ارباب اون انگار

 کنارش به هم علی و محمد نشست که فاطمه بودیم نشسته پاش

 ...رفتن

نبود خوشایند برام سکوت این و نمیزد حرفی کسی ... 

 هرچند من نه اونه طلبکاره اونیکه میدادم جهانشاه به حقو باید خب

 و بود گناهکار جهانشاه اگه ولی معماییه یه وسط این ثروتم یهقض

 علیهم بر کاری یه االن تا یا و دنبالم نمیومد داشت کفشش به ریگی

 که بود خوشایندی و مثبت موج این چیز همه از تر مهم و بود کرده

بود میکردم دریافت حضورش از ... 

من برایه این از مهمتر چی و کنارمه االن اون ... 

 

گفتم ضعیفی صدایه با بودم انداخته پایین سرمو ... 

 خیابون تو رو عوضی روزبه کردی؟؟من پیدام چجوری:یامور

دیدم اصلی ... 
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دهنم تو اومد قلبم هم بزنم حرفو این تا بگم چی دیگه  نمیدونستم ... 

 

 تو یکم شد باعث که نشست کنارم سریع و شد بلند صندلی رو از

میکرد نگاه صورتم به مستقیم کنم نگاه اون به و بپرم جام ... 

 نیستن دیدم که نه یا میکنن نگاه اینا فاطمه ببینم تا چرخوندم سرمو

اتاق تو رفتن حتما ... 

 

رسید گوشم به بمش صدایه ... 

کردی؟ فرار عمارت از چرا:جهانشاه ... 

 

انداختم باال ای شونه فقط نداشتم جوابی ... 

 دلتنگی اونم چشمایه...بودم دلتنگشون چقدر کردم نگاه اشچشم به

خواستنی و خمار نگاه این اونم میزد فریاد رو ... 



 

 گشاد چشمایه با شد کشیده  سرم سمت به لبهام هدف به که سرش

زدم صداش هشدارانه و کشیدم عقب خودمو شده ... 

 

جهانشاه؟ هیییین:یامور ! 

 

شمب یادآور بهش موقعیتمونو میخواستم ...  

 بینشون و کشیده موهای تا صورتش از دستشو و کشید پووفی

 خرمن بین من انگشتهایه اون دستایه بجایه کاش...انداخت چنگ

میلغزید موهاش ای قهوه ... 

 

ترسیدم خیلی:یامور ... 
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 ناراحت خیلی داد جواب پریسا و زدم زنگ بهت وقتی:یامور

 ...شدم

انداختم ینپای سرمو   

 ولی کنم شک بهت شد باعث زنانم حس میکنم اعتراف:یامور

شدم ارومتر گذشت یکم که بعد...بعدش ... 

 

بود خیره روش رویه به و نمیزد حرفی ... 

 

 سکوتو این باید که منه وظیفه این که میکرد وادار منو حسی انگار

 ...بشکنم

 

دادم تابی دستم به و پیچوندم هم تو انگشتامو ... 

 

کردی؟؟ پیدا کجا از منو:یامور  

کرد نگاهم مغرور و زد پوزخندی ... 

 کاری تماس اون بعد من برایه کردنت پیدا میکنی فکر:جهانشاه

کوچولو سنجاب داشت ... 

  

میداد قرار خطاب کوچولو سنجاب منو که افتادم اولی روزایه یاد ... 



 

دیدم خیابون تو رو روزبه:یامور ... 

 

گفت و کشید پووفی   

 رفت وقتی بودم کرده کمین...براش دارم...کثافتو دیدم منم:جهانشاه

شدی خارج داروخونه از وقتی دیدمت...اینجا اومدم منم ... 

 

 شناخته منو چطوری کردم نگاهش شده گرد چشمایه و تعجب با

 ...بود

 

میکرد نگاه متعجبم صورت به تفریح با ... 

 

میاد بهت خیلی چادر:جهانشاه ... 

 و بغلش تو بشینم میخواست دلم فقط االن نداشت تعجبی جایه دیگه

 سرش و گردن بین جایی سرم و بگیره اغوشش بین محکم منو اون

تنش عطر از پذیرم نا سیری تن این بشه سیر تا باشه ... 

 



 و دروغگو چشما این...میکردیم معاشقه هم با داشتیم نگاهمون با

 گرگیه مثل و منه بصاح که میزنن داد چشما این...نیستن زن نارو

جفتشه نگهبان که ... 
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ببخش منو:یامور ... 

 

داد جواب بالفاصله ... 

 

نیست کار در بخششی:جهانشاه ... 

 

جهانشاه؟؟:یامور  

 بمونه حسابمون تسویه...بدی پس باید داره تاوان کارت:جهانشاه

 سنهگر گرگ این چنگ از فراری راه که جایی خلوتمون واسه



 هم دردی هم چون...کن درمونش خودت زدی زخم نداری

  ...درمون

 

زد پچ گوشم دم آورد نزدیکتر سرشو ... 

 

نداری فراری راه:جهانشاه ... 

 

 جهانشاهم ازخواستن پر و زخمی صدایه این برایه رفت دلم من و

آرامشه موجب که عطرش این ... 

 

 گرفتن صلهفا به مجبور مادرشون با ها بچه زدن حرف صدایه با

شدیم هم از ... 

 

کین؟؟ آدما اومدی؟؟این که کجاست اینجا:جهانشاه  

 

 خواب از زینب و برسه فاطمه گوش به صدام که طوری اروم

زدم صدا هارو بچه و فاطمه نشه بیدار ... 

 

گفتم جهانشاه روبه ... 



 اینجا منو خدا...ندارن پر و بال که هستن هایی فرشته:یامور

 ...رسوند

 بدونه اگه بشه آزارشون باعث روزبه نزار جهانشاه اشونبر نگرانم

دادن؟ پناه من به  

 

ندارن؟؟ مردی....نباش نگران:جهانشاه  

 

غیرتش برایه بره ضعف یا حمایتش به بشه گرم دلم حاال ... 

 

گفتم و کردم ریزی خنده ... 

 

باغیرت و تموم چی همه مرد دوتا چرا:یامور ... 

رفت هم تو حرفام با اخماش ... 

 

کردم اشاره بودن حال تو االن که علی و محمد به ... 

خونه مرد دوتا...فاطمه پسرایه علی و محمد:یامور ... 

 مارو لبخند و غرور با و نشسته راست علی و محمد تعریفم این با

کردن نگاه ... 

شد خارج آشپزخونه از بدست شیرینی فاطمه ... 



 

 حدودی تا کیه مرد دوتا از منظورم اینکه فهمیدن با جهانم اخمایه

بود شده باز ... 
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 ای حرومزاده روزبه بودم نگرانشون خیلی...نشست کنارم فاطمه

 بیچاره این به برسه چه نمیکرد رحم خودش خون هم به که بود

 ...ها

بود فاطمه مخاطبش کردم نگاه طرفش به جهانشاه صدایه با ... 

 

 تا و کردین کمک من همسر به که نمممنو خیلی  ازتون:جهانشاه

 اگه که آدمیه ما دشمن...میکنم جبران رو لطفتون بتونم که جایی

 یه میخوام ازتون نمیاد پیش خوشآیندی اتفاق براتون کنه پیداتون

 هممون وقتیکه تا کنین زندگی میبرمتون من که جایی رو مدتی

بشه راحت بال دفع از خیالمون ... 



 

 و بال روزبه...جهانشاه زبون از همسرم شدن خطاب به شد گرم دلم

 به زهرشو حتما کردن کمک من به اینا میدونست اگه و بود فالکت

میریخت هم اینا ... 

 

بفکره که بودم جهانشاه ممنون چقدر ... 

 لو که هستم رویم روبه خشن و مغرور مرد این عاشق من اصال

داره مهربونی دله چه میده ... 

 

 من ولی برگردیم خونه به امشب همین هک خواست ازم جهانشاه

... بریم ها بچه با فردا خواستم ازش بودم ها بچه و فاطمه نگران

کرد قبول ناراحتیم و نگرانی بخاطر اونم .. 

انداختم رو بالشت  رو تشک ... 

 

جهانش بخواب اینجا بیا:یامور ... 

 

 دهنم تو روم جهانشاه گرفتن قرار و دستم شدن کشیده با حرفم

دماسی ... 

گفتم و کشیدم هینی  



جهان؟؟ میکنی چیکار:یامور  

میکرد بیان حرص با رو کلمات   

 

بستست؟ بالم دستو اینجاییم چون کردی فکر:جهانشاه ... 

 و فاطمه شد خاموش هم هال چراغ بود بسته کردم نگاه اتاق در به

بودن خوابیده اونجا ها بچه ... 

 منتظرم چرا پس میخوابم اونا پیش که گفتم فاطمه به من ولی

 ...نموند؟

بود؟ کرده خاموش اتاقو چراغ کی ... 

 

بود لبام رو نگاهش کردم نگاه جهانشاه صورت به ... 
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 چجوری من حاال...بود شده تنگ جهانشاه سنگینی بخاطر نفسم

کنم فرار راسخ و خمار نگاه این زیر از میتونستم ... 

 

جهانشاه:یامور ... 

جانم؟:نشاهجها ! 

 به...وایستادن سیخ تنم موهایه خشدار و خمار صدایه این با

 دیگه داشت فاصله باهام سانتی چند فقط که کردم نگاه صورتش

 و کجا هیبت این با جهانشاه کنم تحمل رو سنگینی این نتونستم واقعا

کجا؟؟ کوچولو سنجاب خودش قول به یامور منه   

 

شدم له:یامور ... 

 

 و موقعیت تا کشید طول ای ثانیه چند شنید خفمو صدایه وقتی

 مشغول و کشید کنار خودشو بالفاصله ولی کنه درک حرفمو

بودم شده پرس زمین رو انگار منم و شد شکمم و دستا بررسی ... 

گفت بود مشهود توش خنده که صدایی با ... 

باهم میخوای شدی بیتاب کردم فکر زدی صدام جوری:جهانشاه ... 

 

زدم صداش شرم با و هشدارانه ... 



 جام تو میکردم احساس سینم رو که دردی با و کشیده عمیقی نفس

بود افتاده سرم از شال نشستم ... 

 

 با فکری چه تو نمیدونم من آخه...باش خیال همین تو آره:یامور

 که ای عضله همه این با نمیگی روم پریدی تندی که کردی خودت

تو میشم خفه زیر این من داری تو ... 

بدم ادامه نتونستم دیگه افتاد خندانش و شیفته قیافه به چشمم وقتی ... 

 

فداتشم:جهانشاه ... 

 

 سمتم به کلمش این از که عشقی و انرژی از حجم این بخاطر دهنم

 کسی یدفعه که وقتی مثل...شد بسته و باز ماهی مثل شد پرتاب

 احساس...میکنی بسته و باز اختیار بی دهنتو تو و آب تو میده هلت

میزدم پلک تند تند...کردم خفگی ... 

 منو و گرفت بازوم از جهانشاه که نداشتم اختیاری العمل عکس

خودش رو کشید ... 
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 گذاشت لبام رو لباشو وقتی حتی بود عجوالنه جهانشاه حرکات همه

 چشمایه با من و بود بسته چشماشو اون...گرفت ازم عمیقی کام و

 بوسه مات و تماشا به بودم گذاشته شونش رو که دستایی و ردگ

میکاشت لبام رو جهانشاه که بودم هایی ... 

 خلسه تو بود زده گره کمرم دور دستاشو میداد دلتنگی طعم بوسش

 با تنمو و اتشفشانش کوه تو کشوند منو جهانشاه رفتم فرو عمیقی

 میداد  امان نجها هایه بوسه اگه هم من...کرد مذاب تنش گرمایه

میکاشتم لباش رو ای بوسه ... 

 از بیشتر خیلی گرفتم فداتشم کلمه اون از که عشقی و خوب حس

 خوشبختی احساس...بود دارمها دوستت و عاشقانه کلمات تمام

 و کوچه یه یا خیابون یه روزبه اگه حتی جهان حضور با میکردم

 شیر ضورح با نبود باکی...داشت فاصله باهام نزدیکتر حتی یا

جهانشاهم...نگهابانم ... 

 

 و...نبود بشو بیخیال جهان ولی افتاد گز گز به لبام دقیقه چند از بعد

میشد بیشتر اشتیاقش میگذشت هرچقدر ... 

زدم نق...شد قطع  لبهامون اتصال که کشیدم عقب سرمو  

 

عزیزم شد کنده لبام...جهانشاه:یامور ... 



 

 فرو گردنم تو سرشو انزن نفس نفس و کاشت گونم رو ای بوسه

بود بیقرار امشب مرد این نه... کرد ... 

 

 تشنه چقدر میفهمم رسیدم چشمه به که االن نمیتونم:جهانشاه

یامور؟؟؟....بودم  

 

جانم:یامور ... 

کن سیرابم:جهانشاه ... 

 

بود خواستن و نیاز از پر لحنش ... 

 

کنم قانعش خواستم کشیدم گونش رو وار نوازش انگشتامو ... 

مردمیم خونه تو ما عزیزم:موریا ... 

 

کشید ای کالفه نفس ... 

 

 تو که هرجور...گفتی تو که هرزمان...نه اینجا:یامور

گفتی تو که هرکجا...خواستی ... 



 اونو چون ترسوند منو چشماش درخشش شد قانع حرفم این با انگار

 نگاه چله و چاق بره یه به داشت که کرد ای گرسنه گرگ به شبیه

 ...میکرد

 

 هرجور...گفتم من که هرجا...گفتم من که هروقت....خوبه:جهانشاه

خواستم من که ... 

 

دادم قورت دار صدا دهنمو آب   

شد خنده از پر صورتش و فهمید که   

آره:یامور  
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 پیمان

 

 نمایی قدرت آفتاب و بود شده گرم خیلی هوا شدم پیاده تاکسی از

 ...میکرد



 افتادم جون قدرت یاده نیومده من به ادبی جمالت گفتن الاص آخ آخ

بودم شده جدا و کرده خداحافظی ازش دیروز که قدرتی ... 

 که کرد سفارش کلی آخر دم دیدم چشماش تو اشکو نم آخر لحظه

 و یامور از انقدر بزنم سر بهش بازم و باشم زندگیم و خودم مراقب

 اونم فرستاد هم سوغاتی براشون که بودم کرده تعریف براش بهار

 قدرت که جالب رنگهایه و طرحها با و بزرگ روسری دوتا

یایلیق میگن بهش ترکی تو میگفت ... 

 اگه گفت و گذاشت و کرد جدا یایلیق اون همراه به چادر یه قدرت

 به اینارو میخواست گفت ببرم بهار نشون برایه اینو دونستم قابل

 این گفتم منم...من زنه به میده حاال ولی بده احمد پسرش زنه

و میزارم چشمام رو هدیشو ... 

 

 تهران رسیدم تا نباشم عجول و کنم آروم بیقرارمو دله این  نتونستم

یار بوم رو پریدم قدرت بقول و گرفتم دربستی ... 

 

کردم نگاه بطرفش راننده صدایه شنیدن با ... 

 درم وایسادی یکساعت خان سلمان مثل چیه داداش:راننده

بیاد؟؟ کن رد رو کرایه نبودا صلواتی...بندینمی  

 



 بودم برگشته تجربه دیار از تازه که حیف ندارنا اعصاب مردم

 حساب از بعد...فرمونش دست این با میکردم بارش یچیزی وگرنه

رفت و داد گاز و نکرد معطل راننده کرایه ... 

 که ممیزاشت جیبم تو پوالمو مابقی داشتم و بودم انداخته پشتم کولمو

 و شد خارج در از بهار بابایه سفید سمند شد باز اینا بهار خونه دره

دیدم جلو صندلی رو بود نشسته که زندگیم فرشته این من ... 

 بخودش تا شد گرد خوشگلش چشمایه اون دیدنم با بهاره منظورم

کشید طول ای دقیقه چند بیاد  
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 از هم طاهری اقایه بندش پشت دوید مبطرف و شد پیاده ماشین از

شد پیاده ماشین ... 

 این با یعنی نگیرم بغل و بهار و نپرم که کردم کنترل خودمو خیلی

 بزار جان زن پدر...داشتم جرعتشو مگه طاهری آقایه جدی نگاه

 تو تا میکنم درست برات هام بچه از گردان یه بشم دامادت

بهار و من هایه بچه بشن هایی تیکه عجب باشی فرماندهشون ... 



 

پیماااان:بهار ... 

کردم نگاه بود وایستاده مقابلم اشکی چشمایه با اونکه به ... 

 

جاا:پیمان ... 

 گرفت قرار کنارش طاهری آقایه پیمان جان بگم بهش خواستم تا

گفتم آویزون ای لوچه و لب با همین برایه ... 

خانوم؟ بهار  بله:پیمان ... 

 

اومدی؟؟ کی:بهار  

 

خانوم بهار...عزز کنم علیکی سالم یه بزار اول:انپیم ... 

طاهری آقایه سمت کردم دراز دستمو ... 

 

هستین؟؟ خوب طاهری آقایه سالم:پیمان  

 حرف هم تو ابروهام دردش از که فشرد محکم و گرفت دستمو

 انگشتام مراقب باید بعد به این از بود نظامی دادنشم دست رفت

 ...میبودم

 



جوون بخیر رسیدن ونممن سالم:طاهری ... 

 

 معروف قول به و میپایدم بهارو چشمی زیر همش که همونطور

میزدم حرف هم طاهری آقایه با میکردم چرونی چشم ... 

طاهری اقایه ممنون خیلی:پیمان ... 

 بیرون سربلند بودین گذاشته که شرطی از من وفا الوعده خب

خدمتتون رسیدم اومدمم تا...اومدم ... 
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 همون با من به بعدش و انداخت بهار به نگاهی اول طاهری آقایه

داد جواب خشکش و جدی نگاه ... 

 

 اینجا راهی بعد بشه خشک تنت از راه عرق میزاشتی:طاهری

جوون میشدی ... 

 



 گفتن قدیم از طاهری اقایه نباشه ادبی بی یا و جوابی حاضر:پیمان

 من سر رو منت لطفا نیست ای هاستخار هیچ جاجت خیر کار تو

 اقایه کنین پدری من برایه...کنین معلوم منو تکلیف و بزارین

 من شدم خسته دیگه واقعا میدم بهار بخاطر جونمم بخدا طاهری

میکنم هرکاری بهار واسه ... 

 

 نکنه...نمیکردم دریافت ازش حسی هیچ که انداخت بهم نگاهی

چی همه زیر بزنه ... 

 

انداخت بهم متفکری نگاه و کرد ریز چشماشو ... 

گفت که شنیدم و صداش ماشینش سمت بره برگشت وقتی ... 

میدم خبر بهت شب:طاهری ... 

 

کردم نگاه بهار به آویزون لبایه با ... 

بهار بود شده تنگ خیلی برات دلم:پیمان ... 

زد لبخندی  ... 

 خلوت نباید که منه شانس از اینم...زد صداش طاهری آقایه

 لفتش چرا آقایه دادم انجام شرطو منکه خب...باشم داشته عاشقانه

 ...میده

خداحافظ پیمان برم باید من:بهار ... 



کنیم بدل و رد عاشقانه حرف کلوم دو یارم با نزاشتن  

گفتم تندی بره برگردوند روشو تا ... 

 

 ترین افتاده دور تا بخاطرت...دارم دوستت...بهار عاشقتم من:پیمان

 دله به میزنم و میرم جهنمم تا هیچ که یادن و اردبیل نقطه

 پشتم توهم...برمیاد هرکاری دیوونه از پس بهار دیونتم من...آتیش

عزیزم بشه قرص دلم تا باش ... 

 

شنیدم لرزونشو صدایه وفقط نکرد نگاه طرفم به ... 

 

هستم:بهار ... 

 مثل بهار و قلبم تو شد پخش که امید و نور از شد دنیایی هستم این

شد دور چشمم مقابل از که پایی گریز غزال ... 
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 بعد معمول طبق شدم مجبور همین برایه نداشتم رو عمارت در کلید

 یاد...بشم حیاط وارد دیوار باالیه از دزدا عین مسافرتم هر از

 روز تو دزدی میزد فریاد شوخی به درختا بین از که بخیر مشدی

امنیه دست یدمتم نمیگی جوون روشن ... 

 

کجایی؟ اصغر مش هی ... 

 قدم ورودی در سمت به کولم برداشتن بعد و  تکوندم لباسمو خاکای

 نه گذشته از یادی خواست دلم همینجوری نزدم آیفونو برداشتم

 سهم گرفتم مسطا وسطم که جوی اون البته بکنم دورم چندان

داشت تصمیمم این تو بیشتری ... 

 

کردم نگاه حیاط سرسبز باغ به و کشیدم عمیقی نفس ... 

 با که روزی بشه بود شده تنگ عمارتم این درختایه برایه دلم حتی

 از...قدرت پیش بریم عسلم ماه واسه و کنیم زندگیم اینجا بیایم بهار

 قدرت وقتی تخماش و اخم اون برایه بود شده تنگ براش دلم االن

 چوب اون با یا... میزد تشر بهم وقتی... میزدم صداش جون

میرسید بحسابم دستیش ... 

 به میدادم ترجیح رو قدرت با افتاده دور روستایه اون من اصال

آمریکا و اروپا به سفر ... 



 میرفت ضعف دلم من که آخ...چیه نظرش خانومم ببینیم حاال البته

باشم بهار ذلیل زن ... 

 

 بودن خاکی بخاطر کردم باز درو آروم ورودی در به رسیدم تا

 سلطنتی جاکفشی از مردونه دمپایی و آوردم درشون همونجا امکفش

 خشکم در جلویه که گذشتم راهرو از خوشحال پوشیدم و برداشته

 ...زد

یا داریم مهمون عه ... 
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... کنارش خندون لبی با نادرخانم و بود نشسته اخم با بانو مهین

 دوتا کین؟؟ بچه تا سه این اما و هم  کنار یامورم و جهانشاه

 معروف قول به و بود شده زده کوتاه خیلی موهاشون که پسربچه

 میکی صورتی روسری با میزه ریزه دختر یه و بودن خانی کچل

سرش رو موس ... 

 



کردم حضور اعالم بلند صدایه با ... 

 

اومدیم ما خونه اهل آهای:پیمان ... 

 

 و جهانشاه که شد شکسته صدام با بینشون ساکت و خشک جو

 سمتم به و شد بلند جهان...اومدن خودشون به بقیه البت و یامور

 ...اومد

 و قیافه این تو ولی دلتنگی و نگران درسته که فداتشه پیمان آخی

 سمتش به و کرده باز دستامو نمیدی نشون جنوبیت قطب ظاهر

 بغلش  بپرم و بگم داداش یه هندیا فیلم مثل خواستم کردم پرواز

 عقب عقب که جونم تو کوبوند مشتش با شد نزدیک بهم تا ولی

 که رسید گوشم به میومد سرش پشت که یامور نگران صدایه رفتم

میزد صدا تشر با جهانشاهو داشت ... 

میکنی؟؟ چیکار...جهانشاه:یامور  

 

 ضربه از تا رفتم عقب عقب و گرفتم صورتم جلویه دستامو بین این

سنگینه دستشم مصبشال...باشم امان در بعدیش هایه  

 

 که بود این جهانشاه رو مواقع این تو گذار تاثیر واکنش بهترین

نمایی مظلوم و مردگی موش به بزنم خودمو ... 



 

 من نگران البته صد و ناراحته ازم مدتم این غیبت بخاطر میدونستم

میشناختم رو برادر از عزیزتر دوست این ... 
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 نگاهم نگرانی با اوناهم که... اینا نادرخان سمت مکرد فرار

 گریزم و فرار همین تو داشتن عادت ما رفتارایه به میکردن

میزدم حرفم باهاشون ... 

 

جهانشاه چطوری:پیمان ... 

دادم  ادامه کردم اشاره بچه تا سه اون به ... 

 شدن تولید و تشکیل کی نمیدونم که بچت تا سه این جون به:پیمان

نداشتم باهات رو تلفنی تماس و ارتباط امکان ... 

 زبون این جلویه  نمیتونستم دیگه کم کم و نداشت تاثیری انگار نه

بگیرم المصبمو ... 



گفتم و کردم زنونه صدامو ... 

 

 مردم جلو مونده کم...ورپریده بگیر شوهرتو جلویه یامور بابا:پیمان

 ...استغفرهللا

 

 عصبانی فقط خشمگین گاو لمث االن تا که جهانشاه حرفم این با

اومد حرف به میکشید نفس   

 

 شاید کنم تالفی و برسه بهت دستم بزار بزمجه نکن فرار د:جهانشاه

شه خالی حرصم از یکم   

کشیدم جیغ و آوردم در بازی کولی طرفم به آورد هجوم تا   

 و میزدن کف بودن اومده وجد به انگار هم ها بچه وسط این

کن فرار عمو میگفتن   

 گرگه آقا کن فرار زودتر عمو میگفت که بود بچه دختر جالبتر

 اومد
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کردم جهانشاه نثار خبیثی نگاه حرف این با ... 

 

جلوم گرفتم دستمو دوتا و وایستادم   

 

گرگی میدونه هم بچه همین بیا آهان:پیمان ... 

 

 کولی البته صد و جهانشاه و من رفتارایه بخاطر یامور و نادر آقا

بودن رفته ریسه خنده از من هایه بازی ... 

 

 کرده فرار دستش زیر از که آورد یورش سمتم به دوباره جهانشاه

مبل اونور پریدم و ... 

 

گفتم نمایشی ناراحتی و ترس با نادرخان و یامور روبه ... 

 

بدین نجات گرگ این دست از منو بیاین نخندیدین بابا: پیمان ... 

 



 که بانو مهین دست بغل و پریدم و بودم افتاده نفس نفس به دیگه

 جهانشاه کردم قایم سرش پشت سرمو و نشستم بود خالی دیگه االن

 بودم گرفته بانو مهین بازویع از که تقال و فریاد با اومد سمتم به که

 ...گفتم

 

 نجات صفتت دیو پسر شر از منو  خدا تورو جون بانو مهین:پیمان

 ...بده

 

کشیدم جیغ زنا عین که سرم تو بکوبونه تا باال برد دستشو اهجهانش   

 به رو و کرد سپرم دستشو اخموش قیافه همون با بانو مهین

گفت جهانشاه   

آریا بدون خودت بخوره بهش دستت:بانو مهین ... 

 

 چی خوشحالی برق اون نمیدونم شد خشک هوا رو دستش جهانشاه

جنوبیش قطب لعنتی چشمایه اون تو بود ... 

 

 بودن کرده سکوت همه گرفت فاصله پووفی با و انداخت دستشو

تماشاچی اردک جوجه تا سه اون حتی ... 
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گفتم و دادم قورت محسوس دهنمو آب  

گذشتآ بخیر آخیش:پیمان ... 

 

گفت من به رو کفری بانو مهین   

هگند مرد بشین درست بزن حرف کم هم تو بسته:بانو مهین ... 

 میکشید نشون و خط برام چشماش با جهانشاه نشستم جام تو صاف

 و حرکات این بودم امنی منطقه تو االن من که اونجایی از ولی

 هیچ به میکرد پرت سمتم به تیر مثل چشماش با که فحشایی و حرفا

 اسپانیایشو دختر دوست اون حرف میگه شیطونه نمیگرفتم جام

ها برسه بحسابش یامور تا وسط بکشم ... 

 

 و بود نشسته بچه تا سه اون کنار االن که افتاد یامور به نگاهم

 نه ولی داره جوجه تا سه که مرغی مثل میکشید سرشون به دستی

 فکر چیا به دارم من اه بود نرسیده بلوغ به که مرغی جوجه مثل

 دادم تکون چیه جریان معنی به سرمو افتاد من به نگاهش تا میکنم

 که االن تا قهره که اینم عه گرفت نگاه و کرد کج مشوچش و لب که



 که آدمایی با و کنم کشی منت من تا میکشه طول ماه یک میخندید

بشم آشتی شدن قهر باهام ... 

 من مخاطبش که البته شد جلب سمتش به توجهم نادرخان صدایه با

 بودم

 

 زنگ کردی؟؟یه چیکار بودی کجا کن تعریف پسرم خب:نادرخان

 هان؟؟ جان پسر میشم نگرانت نمیگی...نمیدی خبر یه نمیزنی ما به

پیمان؟؟ نداری عقل تو مگه  

 

 بده ادامه اگه خشم به رسید تا کرد شروع لطیف نادرخان اوهو

میکنه کبودم و سیاه و جونم به میفته میاره در کمربندشو  
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 نگاهم چپ چپ که بانو مهین به سانتی چند دوباره همین برایه

 بخاطر و بود شده رو پر واموندم دل این البته...شدم نزدیک میکرد

میکرد شل نیش ولی بودن خشونت با گرچه نگرانیها و توجه این ... 



 

 یکی یکی که همونطور و دادم چهرم به مظلوم ظاهر همون

 البته کردم تعریف براشون رو مدت این اتفاقایه میکردم نگاهشون

 چی پس بله بودم خودم داستانش قهرمان که غراقا کمی با که

حیوانی فضوالت و پشکل عالمه یه تو بودم کرده گیر میگفتم ... 

 

 عین بود نزدیک و بود کرده کف دهنم دیگه که کردم تعریف  انقدر

بزنم نفس نفس و بیرون بیفته متر یه زبونم سگا این ... 

 زنگ بهار پدر تیوق تا خریدم ترحم خودم برایه تونستم که جایی تا

 زودی  و نکنن تلف وقتو اینا دادن مثبت جواب خواست خدا و زد

 طلبی فرصت بزمجه همچین بنده بله...ماجرا کردن تموم برایه برن

 ...هستم

 

 بود شده راحت من بابت از خیالشون که بانو مهین و نادرخان

 این قضیه افتاده وسط این اتفاقی یه  میکردم احساس...بودن نشسته

 انگار میکردن رفتار عادی همه و بود گنگ برام هنوز هم ها بچه

 با ها بچه این که اینجوریم کرده تعغیراتی یه اوضاع که انگار نه

 در نمیتونستم میکردن نگاه من به قلمبشون چشمایه و معصومیت

بپرسم سوالی موردشون ... 

 تبرداش قدم بانو مهین سمت به آروم و اومد پایین مبل از دختره

 مهربون دل از منکه ولی میکرد نگاهشون نگرانی و ترس با یامور



 از شکالتی و کرد باز اخماش از کمی   داشتم خبر بانو مهین

 بینشون که حرفایی به دیگه داد دختره دست به و برداشت قندون

 به عوضش ندادم گوش دختره زبونیایه شیرین به و شد بدل و رد

کردم نگاه یامور  ... 
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 تو رفت کنم فکر نزد حرف ما پیش خورد زنگ جهان گوشی

 تو درسته بزنیم حرف باهم تا باال بریم کردم اشاره یامور به...حیاط

 به من از جلوتر و شد بلند ولی قهره من با مثال میداد نشون قیافه

رفت باال طبقه سمت ... 

 

 بود دختر ای زن یک از گرفتن آشتی ماجرا سخت قسمت اووف

 قهر چی واسه میکردن فراموش اصال که میومدن ادا و ناز انقدر

 ...کردن

 

نشسته تخت رو من به پشت دیدم که شدم جهانشاه اتاق وارد ... 



 

 زیر هول با اشکی صورتش دیدم که نشستم صندلی رو مقابلش

نشستم پاش ... 

میکنی گریه چرا عزیزم یامور:پیمان ... 

 

گفت گریه با  

 تو میدونی تو بوده دروغ انگار ولی برادرمی گفتی تو:یامور

 مهم برات حالم اصال گذروندم روزایی چه کشیدم چیا من غیابت

 ...بود

 بود افتاده براش که اتفاقاتی از ای خالصه گفتن به کرد شروع بعد

جهانشاه با رابطشون شدن جدی البته و ... 

 

گفتم منم حرفاش شدن تموم بعد  

 

 

 یادتون به لحظه و ثانیه هر بخدا یاموری ودینب مهم چرا:پیمان

  زندگیم مسیر تا رفتم برم بودم مجبور میدونی که خودت ولی بودم

 روستا اون بخدا...کنم فراموش خواهرمو من میشه مگه...کنم پیدا

بزنم زنگ بهار و جهانشاه به تونستم بار یه...نداشت آنتن  

 



نه؟؟ من به بزنی زنگ بهار به داشتی انتن:یامور  

میکردم درکش بود شده حسود دخترمون عه ... 

 

 [27.09.19 19:34] 

390 

 

 

 

 بهار با ازدواجم میکرد فکر اون داشتم حسی همچین منم چون

 واسه اتفاقی همچین میکردم فکر منم کنم فراموش اونو میشه باعث

 پوچه خیاالت و فکر این که میدونستم ولی بیفته جهان و من دوستی

میگیره سرچشمه تنهایی از ترسمون از همش و هندار واقعیت و ... 

 

گفتم نمایشی اخم با و گرفتم مقابلش انگشتمو  

 این با نکن فکر نداشتیم بازی شوهر خواهر یاموری بیین:پیمان

زنم جون به بیفتم من و کنی پرم میتونی حرفا ... 

 

 که الحق بود شده دستپاچه و کرد نگاهم شده گرد چشمایه با

بود گذاشته روش اسمی خوب... ادهاست جهانشاه   



کوچولو سنجاب ... 

 

 کی من.... چیه بازی شوهر خواهر...پیمان حرفیه چه این اه:یامور

 میرسم بحسابت خودم اول همه از بیفتی بهار جون کردم؟به پرت

 ...عه

بود شده شاخ من واسه نگاه رو جوجه اوه ... 

بود در به پشتم کولم سمت رفتم خندیم بلند صدایه با ... 

گفتم  لهجه و بلند صدایه با  

می کوشومش می میزنومش بیخاد دلوم خومه زن آقا:پیمان ... 

 

ماسید دهنم تو جهانشاه صدایه و خوردم که گردنی پس با حرفم   

غلطا چه اوه:جهانشاه  

 بر عالوه...چرخیدم طرفش به بعد و گرفته فاصله ازش خنده با

 خوشتیپتر پسر این اولم از دیدمیخن ترشم لعنتی لبایه لعنتیش چشمایه

بود من از ... 
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 باباهه با خونشون دم رفتم تهران رسیدم تا حرفیه خودمه زنه:پیمان

 سر که آقایی و تموم چی همه پسر همچین دید تا اونم زدم حرف

 خودش گفت و زد هوا رو منو دخترشونه خواستگار میمونه حرفش

میده خبر بهم ... 

 به بودم زده خودمو یجورایی و نداشتم حرفام به اطمینانی هیچ لبتها

کردم قایم پشتش کالفگیمو که الکی بیخیالی ... 

 

 دستشو نشست یامور کنار رفت و کرد نگاهم چپ چپ جهانشاه

 من که کرد زمزمه گوشش کنار چیزی و یامور شونه دور انداخت

 به سری و شد گوجه رنگ هم یامور...نشنیدم فضولم گوش این با

داد تکون طرفین ... 

عشق مرغ فاز تو  رفتن نبودیم روزی چند تروخدا نگاه اینارو ... 

 

بعیده عاشقانه؟ حرکات و جهانشاه ! 

 

 خودم تفکرات به...کرده خورش چیز ورپریده یامور این حتما

 ژست این تو زندگیشو واقعی عشق و جهانشاه بود آرزوم...خندیدم

 ...ببینم

 



 که گوشایی با خرگوش عین دید وقتی کرد نگاه رفمبط جهانشاه

 حرفم که انگار  میکنم تماشاشون دارم وایستادن تیز فضولی بخاطر

 داد نشون سرت بر خاک معنایه به هوا تو دستشو باشه افتاده یادش

رسوند واضح و کامل منظورشو جملش گفتن با و  

 

 از یمیزاشت هولی چقدر تو بزمجه سرت بر خاک یعنی:جهانشاه

میکنن فکری چه موردت در االن...بعد میرسیدی راه ... 

 

 فاصله ازشون کمی که صندلی رو نشستم و پایین انداختم سرمو

 تا میکردم باز زیبشو که همونطور و پام جلویه گذاشتم کولمو داشت

دادم جوابشو بگردم نظرم مورد چیز دنبال ... 
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 تو چقدر من بدونن بزار نمیکنن فکری همچین اصلنم نخیر:پیمان

 بدون که نیستیم بعضیا مثل ما درضمن...راسخم تصمیمم



 حلقه کوه شیطان بریم دختره برادر از اجازه و رسمی خواستگاری

 کسی چه به هول تو نظر از بدونیم تا بگو...عشقمون دست تو کنیم

 منه ولی رثتیوا تولید و تشکیل مرحله تو االن تو وهللا...میگویند؟

 بهار با هم بازی دختر دوست مرحله به هنوز هول جنابعالی بنظر

بازی نامزد برسه چه نرسیدم ... 

  

 وارسی مشغول و نمیکردم نگاه جهانشاه قیافه به حرفام طول تو

 کوه این ببینم تا کردم بلند سرمو و کرده مکثی ولی...بودم کولم

حاله چه در خشم ... 

 

میخورد رو یاموری اخماش با داشت هنگا اخمارو اوه اوه ... 

 دست کف میزاشتی زندگیمونو تموم بعد برسه میزاشتی:جهانشاه

دراز زبون پرو بزمجه این ... 

 

 داشت و بود انداخته پایین سرشو و بود شده سرخ هاش گونه یامور

میکرد بازی انگشتاش با   

 که نمیدیدم خوابمم تو بودم بهش جهانشاه شیفته نگاه شاهد من و

 حضور اعالم اگه دیدم ببینم رو جنوب قطب جهان رویه این بتونم

بود خواهم جهانشاه طرف از هیجده مثبت هایه صحنه شاهد نکنم  
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 این ولی نیست مهم براش نبودم و بود نمیکنه حساب آدم که منو

میشه آب بستنی مثل  خجالت از داره که بیچارست یامور ... 

 که زدم بهش چشمکی کرد نگاه من به جهان که کردم ای رفهس

کرد تنگ برام چشماشو ... 

 کردم پیدا کوله تو از رو یامور به بدم تا بود داده قدرت که یایلیقی

صورتم مقابل گرفتم و ... 

 بهم قدرت...یاموری مخصوص مخصوص سوغاتی اینم اها:پیمان

بدم تو به تا داد ... 

زدم زانو مقابلش رفتم شدم بلند و گرفتم دستام دوتا تویه   

یامور بانو بدانید قابل میرود امید...ناقابل کشیسیت پیش:پیمان ... 

 طرح روش که رنگی صورتی یایلیق ذوق با و کرد نخودی خنده

 مزه تماشاگر فقط جهانشاه گرفت دستم از رو داشت زیبایی هایه

بود هام پرونی ... 



 

 مرسی...نکنه درد جون قدرت دسته پیمان خوشگله چه وای:یامور

بودی بفکرم که پیمان ... 

گفتم و سینم رو گذاشتم دستمو چاپلوسی با   

میاد بهت ببینیم کن سرت حاال...بانو میشود خواهش:پیمان ... 

 

 رو گذاشت دستشو جهانشاه کنه باز رو خورده تا شال خواست تا

یامور دست ... 

 به تا باش منتظر مابفر شما...میدم نظر خودم نکرده الزم:جهانشاه

بشی شرفیاب جان زن پدر حضور ... 

 

 بندیلمو بارو شدمو بلند...داریم کار کن گم گورتو یعنی این خندیدم

 ...برداشتم
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 و شد مالی ماست قضیه خوب چه بستم جهانشاهو اتاق در اووف

برسه بحسابم باید کرد فراموش جهان ... 

 قضیه حدودی تا خب پایین طبقه برگشتم و اتاقم وت انداختم کولمو

 به باید ولی بود شده روشن برام یامور به ربطشون و ها بچه این

 بچه این مادر که گفت یامور میکردم رسیدگی هم فضولیم بقیه

 بیشرف روزبه اون و بهش داده مکان و جا و کرده کمک هابهش

 یه باید میکنه آسی مارو وزش وز داره دیگه موجود این دنبالشه

 سینا رفتنم قبل بکنیم بشه کنده اساسی شرش اینکه برای ی فکر

 یعنی جدیدش برادر و پدر با که جدیدی معامله مورد در یچیزایی

 با البته و بود گفته داشت خواهن بعد ماه سامان و امینی فرهاد

بسوزونیم ریششونو میتونیم بهار بابایه کمک ... 

 

 حرف و نشستن بانو مهین کنار ها هبچ دیدم رسیدم که بهشون

 قهوه ساراخانوم نشستم میدید اخبار داشت که نادرخان کنار میزنن

 من برایه هم یکی کردم خواهش ازش آورد نادرخان برایه ای

 کنیم چه ولی نمیرسه میکنه آماده یامور که ای قهوه پایه به...بیاره

شلوغ سرشون و کارایین یه مشغول حتما باال اون  که ... 

 خونه در جلویه رفتنم قضیه طریقی یه از تا کردم آماده خودمو

و بگم نادرخانم به اینارو بهار ... 
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 سعی رفتاراش و ها زمزمه با ولی بگیره دوش بود رفته جهانشاه

داشت بودم داده بهش که قولی یادآوری در .... 

 

 آروم بازوهاش بین و نستممیدو جهانشاه به متعلق خودمو من

 قلبم کنارمه وقتی بود امن پناهگاه مثل برام یجورایی اون میگرفتم

میشه بیشتر زندگی برایه شوقم شور و میکنه بیقراری ... 

 اون زن بشم من... هم برایه کامل و بشیم یکی باهم که ام آماده من

 تو قند باشه شوهرم جهانشاه اینکه فکر از واقعیم شوهر بشه اون و

 بیجنبگیمو از حد این وجدانم و خودم پیش فقط من و میشه آب دلم

میکنم اعتراف ... 

 

 دارم ای خانواده نه بودنمه تنها میشه ناراحتیم باعث که چیزی تنها

 هر آرزو بکنه خواستگاری ازش منو رسما جهان که کسی نه و

 نکرده کاری جهانشاه درسته کنه ازدواج احترام و ارزش با دختریه



 اون و میده عذابم داره کمبودی یه ولی بکنم ارزشی بی احساس که

مادرمه پدر خالی جایه ... 

 

 هر که منی اونم داره رو سفید لباس اون پوشیدن آرزویه هردختری

 با داستان دختر بیشترشون تو که زهرا مامان هایه قصه با شب

 زندگی باهم خوشی و خوبی با و میکنه عروسی عشقش یا شاهزاده

 آیندم از تصوری همچین همیشه منم...میخوابیدم میگفت برام یکننم

 آرزوهام مرد کنار و باشه تنم ای ساده عروسی لباس که...داشتم

بزنم لبخند همه به عروسیم تو و وایستم ... 
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 نمیخواستم طرفیم از نزده حرفی موردش در جهانشاه االن تا ولی

 از که نداشتم رو هیچکس من چون بشه شیدهک وسط موضوع این

 تو روزبه و سیمین حضور تصور کنه شرکت عروسیم تو طرفم

 فقط و فقط که روز این تو حداقل بود آور مرگ که هم عروسیم

و باشن داشته حضور نمیخوام خودمه ماله ... 



 

 راضی اصال من ولی میشه تموم روزی یه باالخره که صیغه این و

محکم محکم بشه محمکتر شرعی پیوند این میخوام و نیستم ... 

 

 لبخندی با قیافمو از ناراحتی اون آب دوش شدن بسته صدایه با

 به دیگه ذهنی مشغله یه شرایط این تو نمیخواستم کردم پاک

 برایه خیال و فکر نه باشم آرامش موجب باید من بدم جهانشاه

 ...ناراحتیش

 حوله یه با حمام دودی یا شیشه دیوار پشت از و شد باز حمام در

اومد بیرون بود بسته کمرش دور که سفید ... 

 میخواستم چقدر هر لباساش کمد سمت رفت و زد لبخندی دیدنم با

 ورزیده هایه عضله و هیکل این از نمیشد بگیرم ازش نگاهمو

 کمرش و کتف رو میچکید و میخورد سر موهاش از آب که وقتی

 به منم میرسیدم پیمان حرف به االن بگیرم چشم نمیتونستم من و

حرفیه شوهرمه آقا گفتم وجدانم ... 

 گرفتم نگاه ازش پاچه دست و ضایع خیلی که طرفم چرخید یدفعه

اخمومون و یخ کوه این بود شده خنده خوش چه خندید ... 

 

 [30.09.19 11:02] 

397 



 

 باز بود بسته کمرش دور شل که ای حوله میکردم خیال آن هر

  بمیرم و زمین بزارم سرمو باید خجالت از من که قتهاونو و میشه

 اومده پیش موقعیت از معلومه که جنوبش قطب خوده قیافه از

نیست ناراضی ... 

 ساکت و منظم آموز دانش مثل منکه سمت قدمی وضعیت همون با

 نوشته خوبها لیست تو اسمم بودم منتظر و تخت رو بودم نشسته

 رو هنوز بود آورده برام پیمان که بزرگی روسری...برداشت بشه

بود مونده خورده تا پاهام ... 

 بود مونده کم ولی نمیکردم نگاه بهش خجالت از نشست کنارم آروم

 میپوشیدی لباستو اول خوب...بشم ذوب خیرش و داغ نگاه زیر

داره من کردن معذب در سعی همش ... 

 و کشدار من نفسهایه و چسبید بهم که جوری شد نزدیک بهم

شد تندتر قلبم بانضر ... 

 کامل...میکردم تهوع حالت احساس خیال و فکر و استرس بخاطر

 اتفاقی چه و چیه میفته شوهر و زن یه بین که ای رابطه میدونستم

 تشویش دچار بیشتر منو واین...روزبه کاریایه کثافت لطف به میفته

 صدا اون و نبود خوشایند زیاد بودم دیده که چیزایی میکرد

 شهوت از پر صدایه از بود شده پر گوشم االن چرا نمیدونم...ها

هاش معشوقه جیغایه و روزبه ... 



 و بودم کرده فراموش و جهان حضور شد سرد آن یک به تنم تمام

 جلویه از فیلم عین میکردم فکر کننده منزجر هایه صحنه اون به

میشد رد چشمام ... 

گشتمبر حال زمان به کردم احساس گوشم رو خیسی وقتی ... 

 یعنی نمیرسه بهم روزبه دسته دیگه...جهانشاه کنار اینجام من آره

نمیزاره جهانشاه ... 
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 صورتمو و اومد قلقلکم که زد گوشم الله رو خیس ای بوسه دوباره

 چشماست این تو که برقی و شور این چرخوندم بطرفش خنده با

 فرا جونمو تمام روزبه دآورییا با که وجودم هایه یخ ذوب باعث

شد بود گرفته ... 

 رویه به رو سانتی چند فاصله با صورتمون کردم داغ آن یک در

 میکرد برگشت و رفت لبهام به چشمام از اون نگاه داشت قرار هم

 اونجا از و گردنش رو  بزارم دستمو االن داشتم دوست چقدر

 کنم نوازش رو ایش عضله شکم و کتف و سینه و کنم شروع

کنم لمس حضورشو انگشتام با میخواستم ... 

 



 مهر لباش تا موندم منتظر بستم چشمامو اومد نزدیکتر که سرش

شنیدم گوشم کنار از پچشو پچ صدایه و گرم نفس ولی بشه لبام  

 تا میکرد تلف وقت داشت میکرد حریص خودشو داشت مرد این

وریام بحال وای من بحال وای اونوقت و بشه تشنه بیشتر ... 

 

 امتحان رو اومده برات که سوغاتی نمیخوای عزیزم:جهانشاه

 ...کنی

 

شدم رو روبه نگاهش با که کردم باز آرومی به چشمامو  
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بود سخت نگاهش ... 

برداشت سرم از رو رنگ سیاه شال و آورد باال دستشو ... 

 ریخت مصورت رو موهام از ای طره سرم از شال شدن کشیده با

 هدایت صورتم کنار سمت به اونارو اشارش انگشت با جهانشاه که

 کرد نوازش هم صورتمو دستش کوچک انگشت هین این در کرد

 و نور از پر و زیبا رویایی مثل بودم شیرینی و آروم خلسه تو



 پرده بین از و میتابید که ظهری سر آفتاب این با اونم بود روشنایی

میکرد خودنمایی جهانشاه اتاق ... 

 سری سر و برداشت رو روسری خودش نمیکنم حرکتی دید وقتی

 این...درخشیدن بیشتر چشماش انداخت سرم رو و زد بهش تایی

 خوب رو شیفته چهره این من... عاشقه که مردی چهره بود

 اینجوری شاهرخم بابا وقتی آشنام باهاش چون خوب خیلی میشناسم

 زهرا مامان وقتی بودم دیده. ..بودم دیده میکرد نگاه مادرم به

 میپوشید لباسی وقتی یا میشد بارون ستاره بابام چشمایه میخندید

میکرد تعریف ازش ... 

 

میاد بهت...خوشگلی خیلی:جهانشاه   

 

 عاشق مرد یه کنارم که وقتایی تمام مثل بود خشدار و خمار صداش

 ...میشد

شد نزدیکتر بهم دوباره ... 

یامور میاد بهت خیلی صورتی:جهانشاه ... 

بود واقعی و شیرین لبخند یه مرد این به من جواب و ... 

دارم دوستت خیلی:جهانشاه ... 



 چشمام تو که هایی ستاره حرف این گفتن بعد جهانشاه نمیدونم

 روز تو حتی دیده حتما عاشقه اگه دید رو شدن براقتر و روشنتر

 ...روشن

 به کرد شروع ات گرفت قرار لبهام رو لبهاش و شد بسته چشماش

 سارا صدایه بندش وپشت خورد در به ای تقه... لبهام بوسیدن

 احضار پایین به ناهار صرف برایه مارو بانو مهین گفت که خانوم

 ...کرده

 

 [01.10.19 19:24] 

400 

 

 

 

 

 شدت با خانوم سارا مکرر کردنهایه صدا به توجه بی جهانشاه

 رو منو اندکی فشار با و گرفت بازوم دوتا از حتی میبوسید لباهامو

 و تونیک در پوشیده کامال من روم اومد خودش و خوابوند تخت

 توسط موهام هایه نوازش لطف به که  شالمم...  بودم شلوارم

 بود لعنتی حوله اون با هنوزم اون ولی  بود افتاده سرم از جهانشاه

 باقی بیش نمی موهاش خیسی از جهانشاه تند تب تو بودم شده غرق



 آهی بلندش و نرم موهایه بین کردم فرو پنجمو وقتی و بود موندهن

کشیدم جهانشاه لبایه بین اینکار از ناشی لذت سر از ... 

 

 زد صدا مارو و کوبید در به دوباره که خانوم سارا صدایه با ولی

دنیا این به شدم پرت دیگه دنیایه یه از  انگار ... 

 

 حتما گفتن خانوم هستین؟؟مهینخانوم؟؟ جهانشاه؟اقا؟؟یامور آقا:سارا

پایین بیاین ناهار واسه ... 

 

 شونش به فشاری نبود بشو بیخیال و بود مشغول همچنان جهانشاه

 این به میداد ادامه بیشتر مطمعنم بگیره فاصله یکم تا کردم وارد

میرفت بقیه پیش آبروم و میشدن کبود لبام بوسیدنش طرز ... 

 

 نفس با گرفت فاصله لبام از سانتی دچن زور به انگار و  کالفگی با

گفتم بود مشهود کامال لزشش و میلرزید بشدت که صدایی و نفس  

 

میزنن صدامون جهانشاه:یامور  ... 

 

 نمیکرد جرعت خانوم سارا جهانشاه جدیت بخاطر که شکر خدارو

بشه اتاق وارد و کنه باز درو ... 



 

 صدالبته و خمار خشدار صدایه با و شد بلند روم از کالفگی با

گفت بلند کالفه   

 

میایم فهمیدیم خانوم سارا باشه:جهانشاه ... 
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 جهانشاه خشدار بشدت صدایه همین از خانوم سارا اینکه تصور از

گزیدم لب میکنیم چیکار تو این داریم ما که کنه فکر این به ... 

 

 فکر چی به دز حدس انگار افتاد بهم که جهانشاه کالفه نگاه

بود شده وارد اخالقم به واقعا دیگه...میکنم ... 

گفت و کرد درشت برام خمارشو چشمایه   

 



 داریم نداره ربطی هیچکسم به شوهریم زن...چیه ها:جهانشاه

میکنیم چیکار ... 

 بلند منم سریع که بده ادامه خواست و انداخت سرش تو صداشه

بود نشسته نارمک االن اونکه دهن رو گذاشتم دستمو و شدم   

شو زنو بابااااا:جهانشاه .... 

 

کن تمومش لطفا باشه باشه خدا رو تو جهانشاه هیسسس:یامور ... 

 

 ای بوسه و کرد ای خنده بودم گذاشته لبهاش رو که دستی پشت

کاشت دستم کف محکم ... 

 ها خنده این به ما باشیم خوشبخت و خوشحال میتونستیم هم کنار ما

 چیزا خیلی دنیا کنم فکر...داشتیم نیاز کوچیک دهرچن اتفاقهایه و

بود بدهکار بهم ... 

 

 جاهایه به کار اینکه قبل تا اومدم پایین تخت از اون از زودتر

پایین بریم بکشه باریک ... 

بود کمرش دور حوله هنوز انداختم بهش چشم گوشه از نگاهی ...  
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 ساده پیراهن و ای پارچه سیاه لوارش این تو حتی کردم نگاه بهش

بود جذاب هم مردونه سفید ... 

 بود گرفته دستم از اون و میرفتیم پایین ها پله از که همونطور

گفتم بهش رو آروم ... 

 

نمیبینم؟؟ رو پریسا راستی...راستی:یامور  

انداخت بهم خبیثی نگاه چشمش گوشه از   

من جذاب و شیطون مرد ... 

گفت کلمه یه فقط مرموزی لحن با   

رفت:جهانشاه ... 

 کجا بپرسم و بدم ادامه رو بحث این چطوری نمیدونستم دیگه

میگیرده؟؟ بر رفت؟دوباره  

 

 میومد آشپزخونه از همشون صدایه رفتیم پایین هم رو پله آخرین

 و رفته بین از عمارت ساکت و خشک جو ها بچه حضور بخاطر

دمیرسی گوش به خنده و حرف صدایه مدام بجاش ... 



 

 بهمون گذرایی نگاه فقط بانو مهین شدیم آشپزخونه وارد جهانشاه با

 برگشتم دوباره چرا اینکه مورد در حرفی که حاال تا انداخت

 ها بچه بگذرونه خیر به خودش خدا بقیشو دیگه بود نزده عمارت

 بعد فاطمه میکشید غذا براشون خانوم سارا و میز دور بودن نشسته

 شرکت از نره اگه گفت سرکارش رفت تعمار به اومدنمون

میکنن اخراجش خدماتی ... 

 

 رو که زینب سر به دستی نشیتیم میز دور هم کنار جهانشاه و من

 انداخت بهم خنثایی نگاه بانو مهین کشیدم بود کناریم صندلی

 غذا داشت عادی جهانشاهم بود مشغول علی و محمد با نادرخانم

گذاشت ابلممق رو برنج از پر بشقاب میکشید ... 
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 هم شب 12 از ساعت میکرد سیر آسمانها در انگار در پیمان

 بدون طاهری آقایه خونه از برگشتنمون از بعد اون ولی بود گذشته



 ای سرمه دوخت خوش شلوار و کت همون با بشه خونه وارد اینکه

 این زا بود کشیده دراز سیب درخت زیر چمنهایه رویه رنگش

 از نکرده خدایی شاید نمیخوره تکونی هیچ ببینم میتونستم هم فاصله

 منو حس این و میشدم نگرانش داشتم کم کم کرده سکته خوشی

 به خلوتشو هیچکس بود کرده تاکید برم سراغش به میکرد ترغیب

 به خوشحال برادر میداد انجام فیلسوفانه حرکات ما برایه نزنه هم

بزمجه جهانشاه قول ... 

 

 که کنم تماشا رو پیمان بتونم تا بودم داشته نگه دستم با را پرده

 از بود جهانشاه کرد باز بیشتر رو پرده و نشست دستم رویه دستی

میکنم تماشا چیو دارم ببینه تا میکشید سرک سرم پشت ... 

 تنش باال معمول طبق کشیدم گردن طرفش به بچرخم اینکه بدون

بود لخت ... 

 

کردم زمهزم نگرانی با  

نخورده تکونی هیچ ساعته نیم درست االن نگرانشم:یامور ... 

کشیده پووفی .. 

 وقتی از پیمانو...کنی بزمجه این نگران خودتو نمیخواد تو:جهانشاه

 هنگ میرسه میخواد دلش که چیزی به تا همینجوریه میشناسم

 بس از چون میفته اتفاق یکبار سال چند پدیده این البته میکنه

تبیعرضس ... 
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انداختم پیمان سمت به نگرانی نگاه باز ... 

 

 دو محرمیت یه با بهار و پیمان که کرد قبول بهار پدر خداروشکر

 نگاهش از من و نبود راضی پیمانکه بشن آشنا باهم فعال ماهه

 بابا بزنه فریاد ممکنه آن هر و شده لبریز صبرش دیگه میخوندم

برم من بدین زنمو ... 

 که همونی مثل شالی پیمان...بود شده حل قضیه کلی بطور خب

 و بود سفید رنگش اینکه تفاوت با بود آورده سوغاتی من برایه

 دست با البته قیمت گرون و زیبا ای حلقه همراه به زیبا چادری

 که نبود بهار کن ول سیریشم پیمان این...کرد بهار تقدیم بانو مهین

داد جوش رو وصلت این که باالخره ... 

 



 جلویه و افتاد پرده که کشید پرده رویه از و گرفت دستمو جهانشاه

شد گرفته پیمان به دیدم ... 

بوسید رو گوشم کنار و کرد بغلم پشت از ... 

گفت خشداری صدایه با ... 

کوچولو سنجاب...بسه دیگه فضولی:جهانشاه ... 

 شونه سمت وموهامو گرفت فاصله ازم سانتی چند کردم احساس

گردنم و سینه رو چیزی سردی بندش پشت و کرد هدایت چپم ... 

اتاقمون کشو نه اینجاست جاش این:جهانشاه ... 

داد ادامه و فشرد و گرفت بغل  پشت از دوباره منو ... 

 

جهانشاه بغل تو یامور وجایه:جهانشاه ... 

 

 اتاقمون کلمه تلفظ از نمیدونستم بودم کرده هنگ پیمان مثل هم من

جهانشاه آغوش یا گردنبندم یا کنم ضعف غش ... 

 سینش تا قدم کردم حلقه دورگردنش دستامو چرخیدم آغوشش تو

 رویه ای  بوسه کشید باالتر منو که وایستادم پاهام نوک رویه بود

اومد کش خنده از لباش و شد گرد چشماش که کاشتم لباش   

 

بود شوهرم اون خب بودم گذاشته کنار خجالتو ... 



 

 به فضولی بجایه چیه نظرت...چسبید عالیه خیلی خب:انشاهجه

برسی آقاتون ... 
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بیام راه جهانشاه دله با باید زود یا دیر میدونستم ... 

 فاصله صورتامون بین سانتی چند زمین بزاره منو اینکه بدون

 ...انداخت

 

میشنیدم قلبشو ضربان صدایه ... 

 از که چشمایی این و میشد پایین و باال مدام که گلوشو سیبک و

بود شده خمار و میزد دو دو خواستن ... 

 



 یادآوری بهشون مادرشونو قول میخواستن که هایی پسربچه عین

گفت مظلوم کنن ... 

 

 خواستم من که هرچه...گفتم من که هروقت...گفتی خودت:جهانشاه

 ...و

 

لباش رو گذاشتم شستمو انگشت ... 

 

کردم هزمزم آروم  ... 

عزیزم باشه:یامور ... 

 

 نوازش فقط نمیدرید جهانشاه ولی بود گرفته وجودمو تمام استرس

 ...میکرد

 مدام که صداهایی و ها صحنه اون نوازشهاش و ارامش با جهانشاه

 اون بود جهانشاه واقعا جهانشاه میبرد بین از رو میشد یادآوری بهم

 از که هرچی رفتارش با اون میکرد رفتار باهام ها ملکه عین

 که هایی صحنه اون انگار کرد خیالی و حقیر رو بودم دیده رابطه

نبوده بیش کابوسی بود گذاشته نمایش به برام روزبه ... 

افتاد اتفاق جهانشاه با اولینهام فهمیدم رو چیز همه جهانشاه با من ... 

 



 زمزمه این با من خودش تا بود من بفکر بیشتر رابطمون طول تو

خواستمش بیشتر عاشقانه یهها ... 

 

 امنی قفس بازوهاش از و کشید دراز کنارم نفس نفس با وقتی حتی

من برایه ساخت ... 

میکرد آرومم هاش بوسه با اون چون بودم آروم ... 
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 حیاط باغه وسط هایه صندلی از یکی رو بودم نشسته و بود عصر

 خیلی هوا بودن چیده که رنگی سفید فلزی و کوچیک میز دور

درختا سایه لطف به البته بود خنک و خوب ... 

رفتم فرو فکر به میبردم لذت منظره از داشتم که همونطور ... 

 که هیجانی و شور اون با اونم کرد داغ دوباره تنم دیشب یاد با

داشت جهانشاه  

میگیرم گر خجالت از میفتم وحرفاش کارا  یاده وقتی ... 



 میگفتم بشم آشنا اخالقش با اینکه از قبل بود خوب خیلی جهانشاه

 اون ولی نمیشه سرش محبت از هیچی و مغروره و خشک خیلی

 محتاجش من که چیزی میکرد رفتار عاشقانه من برابر در واقعا

نوازش و محبت محتاج...بودم ... 

 حاضرم بخاطرش و دارم دنیا این تو من که کسیه تنها جهانشاه

بکنم هرکاری ... 

 

کیه ببینم برگشتم رسید گوشم به سرم پشت از پایی صدایه ... 

 

 ای بوسه میز رو گذاشت رو سینی و شد نزدیکتر بهم بود جهانشاه

صندلی رو نشست بعدش و کاشت شقیقم رو ... 

 

 به راه به راه که بود کرده شکوفا تازه جهانشاه شخصیت از بعد این

خرما و چای با که االنم میرسید من ... 

 دیشبش حرکات و برهنه بدن به ذهنم ناخودآگاه میدیدمش قتیو

 خودم دسته کنم چیکار ولی بود حیایی بی نظرم از  میشد کشیده

 ...نبود
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انداخته گل لپات که میکنی فکر چی به:جهانشاه ... 

 

 بریده بریده و افتادم سرفه به و گلوم تو پرید دهنم آب حرفش این با

  گفتم

 

هیچی...هی...هی:یامور ... 

 

 ذهنمو نکنه کردم نگاه خندانش چهره به و کردم صاف گلومو

باشه خونده   

تابلوام خیلی لعنتی اه ... 

 

رفت هم تو اخمام انداخته دستم جهانشاه اینکه به فکر با ... 

  گفتم

 ترکید معدم صبح از...جهانشاه نمیری کار سر چرا تو اصال:یامور

کردم نگاه اطرافو...دهنم تو چپوندی خوراکی بس از   

کجاست؟؟ پیمان اصال ... 



 چپوند زور به و برداشت خرمایی جهانشاه که میزدم حرف تندتند

دهنم تو ... 

 

 میزنن غر شوهراشون سر مدام که زنایی عین شدی وای:جهانشاه

 بخوام وقتم هر شرکتم مدیرعامل من...میکنن پیرشون زود و

 پس رابطه موقع که خانوم جوجه کنم قویتتت میخوام بعدشم...میرم

یانه بربیای باشم من که شوهرت پس از باید نیفتی ... 

بازی نامزد رفت کنم فکر هم بزمجه اون ... 

 

 خب میکرد اشاره رابطمون به مستقیم که بود حیا بی خیلی جهانشاه

خبببب میکشم خجالت خیلی من ولی شوهریم و زن درسته ... 
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بدم قورت چایی با خرمارو داشتم سعی بجاش نزدم حرفی ... 

میشدم زده خجالت کمترم میزدم حرف کمتر هرچقدر اصال ... 



 خیلی بهار نامزدی انگشتر مقابل در انداختم انگشترم به نگاهی

 که انگشتری از حتی داشتم دوسش من ولی بود کوچیک خیلی

بود ککوچی هم بود گرفته عسل برایه جهانشاه ... 

 

شنیدم گوشم کنار جهانشاهو صدایه ... 

 

 باعشق رو حلقه این من ولی میکنی فکر چی به میدونم:جهانشاه

آالیش بی و ساده خودت مثل خریدم برات ... 

 

سرم به بود داده تکیه سرشو ... 

یامور دارم دوستت:جهانشاه  

 زمزمه خودش مثل شد بسته چشمام نشست جونم به که آرامشی از

 کردم

جهانشاه دارم دوستت:اموری ... 

زدم گرمی لبخند کاشت گونم رو ای بوسه ... 

زد حرف گوشم کنار دهندش آرامش صدایه با دوباره ... 

 میومد هربار بود النگو عاشق داشت خاله یه مادرم:جهانشاه

 میخره براش شوهرش میگفت...بود دستش جدید النگو خونمون

میدرخشید چشماش میزد حرفارو این وقتی ... 



 احساسی کارایه خالصه و کردن محبت از منو پدربزرگم درسته

 رو زنی واقعا وقتی داشتم آرزو بچگی همون از ولی میکرد دور

بگیرم النگو براش منم باشم عاشقش قلبم ته از که دیدم ... 

 

 و... جهانشاه کودکی رویایه تو بودم شده غرق و نمیخوردم تکون

 بچگیشو عکسایه آلبوم یخواستمم ازش باید... میکردم تصور اونو

بده نشون بهم ... 

 توش چیزی و کرد باز دستمو کف جهانشاه که بودم فکرا همین تو

بود زیبا النگو تا سه کردم نگاه گذاشت  ... 

دادم فاصله ازش سرمو ... 

جهانشاه؟:یامور ... 

انداخت باال ای شونه و گرفت فاصله من از کمی اونم ... 

 کنارمی وقتی میخوام ولی باشه شده یمیقد خواستم شاید:جهانشاه

بشنوم جیرینگشونو جیرینگ صدایه ... 

 

من تخس و دنده یک پسربچه ... 

 

زدم حلقه گردنش دور دستامو   

 و سنگی بت اون نه میشه خودش داره جهانشاه که خوب چه

 ...سرد



 

جهانشاه ممنون خوبن خیلی... نیست قدیمی:یامور ... 

 

 [06.10.19 21:47] 

409 

 

 

 

 گرفت شکل جهانشاه و من بین رابطه اولین که شب اون از ماه دو

 ...میگذره

 کردیم عقد محضر تو رفتیم بجاش و کرد باطل رو صیغه جهانشاه

 پیمان و جهانشاه مادر پدر حضور با جشنی هیچ بدون ساده عقد یه

 حرفی جهانشاه... هاش بچه و فاطمه البته و بهار خانواده و بهار و

 اول بودم منتظر چون ندادم نظری منم نزد عروسی و جشن راجب

 فکر بهش اصال جهانشاه انگار ولی...بکشه پیش حرفشو اون

 جهانشاه همینکه فراموشی دست به دادم رو رویا این منم نمیکرد

 دو امیرعلی بهار برادر...کافیه من برایه باشه کنارم سالم و صحیح

 باهم خواست ازم بود اورده من پیش رو بهار که پیش ماه

 جز چی مورد در میخواد میدونستم من ولی بزنیم حرف خصوصی

 قلبیم عالقه از محترمانه خیلی من و بود گفته بهم قبلش بهار بزنه

 شد ناراحت خیلی بنظرم منه همسره اون اینکه و گفتم جهانشاه به



 باشعور و منطقی خیلی امیرعلی ولی کردم خواهی معذرت ازش

 قضیه این تو اجباری هیچ و دارم نتخابا حق من گفت که بود

 گفتم مکثی هیچ بدون قطعیمه جواب پرسید ازم وقتی نداره  وجود

 ...آره

 

 کردن عقد هم اونا خان پیمان رفتارایه و بیقراری لطف به

 اضافه خرج گفت طاهری آقایه که بگیرن هم عقد جشن میخواستن

عروسی برایه بمونه کوبی پای جشن و نکنن ... 

 دو از کنن زندگی عمارت این تو بیان قراره...فرداست که معروسی

 هدیه یعنی میساختن براشون باغ کنار داشتن نقلی خونه یه پیشم ماه

بهار و پیمان برایه بود جهانشاه ... 

 

 رو خونه تو موندن تنها دله میگفت و بود راضی خیلی هم بهار

میگذرونیم وقت بیشتر باهمم نداره ... 
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 من...بردن بزور هم منو عروسی خرید رفتن پیمان با که هربار

 خیلی بهار ولی باشم مزاحمشون روزا این تو نمیخواست دلم

 البته نمیپسنده رو پیمان انتخاب که بود این بهونشم و میکرد اصرار

 میکردیم پچ پچ انقدر بودیم باهم وقتی...میگفت بهم درگوشی اینو

 و من و میکشید سرک حرفامون بین هی  فضولی از پیمان که

میدادیم فراریش و میرسیدیم بحسابش بهارم ... 

 

 لباس اونهمه بین که پیمان...بود خوشگل خیلی بهار عروس لباس

 دختر اگه میگفت گوشم کنار مدام و بود مونده هنگ زیبا و سفید

 شبه فقط من جواب و اینو نه  یا میکردم انتخاب لباسو اون بودم

بود خنده ... 

 

 به چشمش پیمان که میدیدم داشتن دوست همو عاشقانه واقعا اونا

میکنه رو زیر براش  روهم دنیا کنه تر لب اون تا بهاره دهن ... 

 

 و میکرد عالقه ابراز بهم مدام...بود برقرار جهانشاه با رابطمون

 من به و مینداخت دستش پیمان که البته میخرید گل برام حتی

کردم خور چیز رو هانشاهج میگفت ... 



 انتخاب به و... بخریم لباس پیمان عروسی برایه تا برد منو خودش

 که کاربنی آبی مجلسی لباس یه خودش نظر زیر صدالبته و من

خرید برام پوشیده کامال و بود براق و لطیف پارچش جنس ... 

 بود من انتخاب به اینم که... ای سرمه شلوار و کت جهانشاهم برایه

 دکمه چندتا اون نمیزارم گفتم بهش نمیزد که کراواتم... گرفتیم

 وگرم امن سینه این داشت معنی چه خب داره نگه باز رو باالیی

بزنم  دید میتونم من فقطم و خودمه ماله ... 
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 بگم من اینکه قبل خرید لباس هام بچه و فاطمه برایه جهانشاه

 دلرحم و مهربون مرد....بخریم لباس اوناهم هبرای که گفت خودش

میده نشون شخصیتشو از بعد این یچیزایی تو من ... 

 

 و اومد خوشش خیلی دید وقتی بهار کشیدم النگوهام رو دستی

 جهانشاه به چپی نگاه پیمان که زد سرکوفت پیمان به نمایشی



 به خب میدونی؟ چیزارو این که تو نامردی خیلی گفت و انداخت

برسون تقلب ممن  ... 

 اندکی با ولی  بود گذشته مثل بقیه با رفتارش جهانشاه

 خلوتمون تو و بود عاشقانه و خوب خیلی من با رفتارش....تعغیر

دارم دوسش من باشه هرجوری اون خب میشد دیگه شخص یه ... 

 این به همیشه و میکرد بیشتر دلشورمو این و نبود روزبه از خبری

طوفانه قبل مشآرا این میکردم فکر ... 

میکرد گرم دلمو جهانشاه حامیانه هایه زمزمه ولی ... 

 بارم حرفی عمارت برگشتم وقتی از عجیبه بانو مهین سکوت

 حتی مطلقه سکوت تو و نداره ای کننده ناراحت رفتار یا نمیکنه

 هدیه بهم جهانشاه دست با رو زیبایی دستبند هم عقد سر برایه

 ...داد

 

شد اتاقمون وارد جهانشاه کردم نگاه سرم پشت به در صدایه با ... 

 

 نکن خسته خودتو بده انجام خانوم سارا بده اینکارارو:جهانشاه

 ...عزیزم

 

کردم نگاهش محبت با ... 

 



کنم اتو میخوام خودم شوهرمو لباس نمیشم خسته:یامور ... 

گفت و کرد بغلم پشت از   

فدات شوهرت آخ:جهانشاه ... 

خدانکنه عه:یامور ... 
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 نمیخواستم داشتم نیاز امن و گرم آغوش این به ها حاال حاال من

من حتی بشه کسی فدایه ... 

 بود گذاشته سرشو و بود کرده بغلم پشت از که همونطور دوباره

 گوشم داخل قصد از میدونستم که هرچند گرمشو نفسایه و شونم رو

فشرد بغلش تو منو... میکرد فوت ... 

 

بدم انجام کارمو بزار عزیزم:یامور ... 

 

گفت خشدار   



نه:جهانشاه ... 

 یه جمله من چیزاست خیلی طالب جهان سلطان یعنی نه این و

طوالنی و داغ رابطه ... 

 بغلش تو و اتو میز رویه گذاشتم ایستاده  و کرده خاموش رو اتو

 هیق الکی کردم شروع دستم با... نمیکردم نگاه صورتش به چرخیدم

 عطر بزنم حرفی خواستم تا کردن درست ایشو سرمه پیراهن

 احساس رو معدم محتویات اومدن باال من و بینیم زیر زد جهانشاه

 خواستش بخاطر که رو جهانشاه و دهنم جلویه گذاشتم دستمو کردم

 سرویس سمت بردم هجوم و زدم کنار سریع رو بود شده شل

 ...بهداشتی

بستم سرم پشت درو ... 

 دیگه روشویی تو کردم خالی رو بودم نخورده و خورده هرچی

 وقتی... میکوبید دستشویی در به مدام جهانشاه بود نمونده برام نایی

 بخاطر شد سرویس وارد تو میام دارم گفتن با نمیدم جوابی دید

 طاقت اون ولی نیا جلو بگم بهش تونستم فقط اسفبارم وضعیت

وایستاد کنارم خواستم به توجه بی و نیاورد   

گفت نگران صدایی با و   

 

میاری؟؟؟ باال عزیزم؟؟چرا چیشده:جهانشاه  

 عق این از بشم راحت تا داد ماساژ و پیشونیم رو گذاشت دستشو

خالی هایه زدن ... 



 

شدی؟؟ تو؟؟مسموم خوردی چی:جهانشاه  

  

 صورتمو و برداشت آب مشتی شد قطع تهوم حالت دید وقتی

 بتونم تا روشویی رو بودم گذاشته امودست دوتا بیحال من و...شست

دارم نگه سرپا خودمو ... 

 

 از و کشید آغوش به رو بودم بیحال که منی و بست آبو شیر

شد خارج سرویس ... 
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بگم گریه با تونستم فقط کنم بلند سرمو نمیتونستم خجالت از   

 

ببخشید:یامور ... 



 

 نگران  بعدش و خجالتم بخاطر صبیع واول کشید ای کالفه پووف

 گفت

 عزیزم؟؟چی آخه تو شدی اینطوری چرا...خدا تورو بسته:جهانشاه

 خوردی؟

 

بکشم دراز تا آورد آرومی فشار سینم به و تخت رو نشوند منو ... 

 

برسونه خودشو زود میزنم زنگ دکتر به االن:جهانشاه ... 

 

 با...شدم نعما و گرفتم دستشو مچ بگیره فاصله ازم خواست تا

 و بود شده اشکی  بود شده وارد بهم که فشاری بخاطر که چشمایی

گفتم موضوع همین از حاصل خشدار صدایی  

 

 اون الشه وقتی... خوبه حالم االن جهانشاه نیست احتیاجی:یامور

همینه بخاطر حتما شد چندشم دیدم باغ تو رو مرده گربه ... 

 

بود نشده قانع که انگار ... 

 



خوبه حالت که بشیم مطمعن باید... هرچی بخاطر:جهانشاه ... 

 

 نگران هم رو بقیه الکی چرا نیست احتیاجی واقعا که گفتم:یامور

 بفهمن بهار و پیمان که میدونی...داریم عروسی فردا وقتی کنیم

 حالم من درضمن...میریزه هم به چی همه میکنن بزرگ رو قضیه

یزنمم حرف برات بلبل مثل االن دارم که خوبه ... 

 

گفت و زد پوزخندی حرفم این به   

مریض بلبل آره هه:جهانشاه ... 

 

کرد نگاهم نگرانی با   

زدم لب   

بخدا خوبم:یامور ... 

 

 منکه تعجبم در...میکردم احساس خیرشو نگاه ولی بستم چشمامو

؟؟...چیشد یدفعه پس بودم جهانشاه عطر این بویه عاشق  
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 و عروس جایگاه تو درخشان الماس تیکه دو مثل بهار و پیمان

میدرخشیدن داماد ... 

 هر ولی بود جدا مردونه و زنونه مجلس طاهری آقایه خواسته به

 خوبه حالم باشه مطمعن تا میزد زنگ بهم جهانشاه یکبار ساعت نیم

 خودم از رو گوشی یا بدم جوابشو دیر اگه که بود کرده تهدید و

رسید خواهد بحسابم خودش شرو به کنم دور ... 

 بخاطر دوماد عروس سمت برم افتادم راه بودن جوش جنب تو همه

بودم انداخته سرم شال پیمان حضور ... 

 

 حالت و شد خراب دیروز حالم که گفت مادرش به جهانشاه وقتی

 باهام هرچند کرد تعغیر باهام بانو مهین رفتار اون بعد داشتم تهوع

 آرایشگاه بره رانندش با خواست وقتی ولی نمیکرد رفتار صمیمی

گفت من به جمله یک بشه آماده عروسی برایه تا   

آرایشگاه بریم  شو آماده هم تو عروس:بانو مهین ... 

 کوچیک صلح این بخاطر نادرخانم و جهانشاه پذیرفتم هم من و

 آرایشگر از و بودم گذاشته باز موهامو شدن خوشحال خیلی

باشه مات ارایشمم خواستم ... 



 بعدشم و شدم خوشگلتر گفت و زد برق چشماش دیدنم با جهانشاه

شدیم خالی اتاق به نیاز کنه کنترل خودشو نتونست که ... 

 

 که مختلفه هایه عطر بویه این میشه اذیتم باعث که چیزی تنها االن

شده خارج تحملم از .... 

 

 به بود علومم که پیمانم کرد بغلم خواهرانه و شد بلند دیدنم با بهار

 بغلم خواست تا نمیگنجید خودش پوست تو شادی از معروف قول

گفتم و کردم گرد چشمامو کنه   

ها میرسه بحسابت برسه جهانشاه گوش به...من برادر کجا:پیمان ... 

 

بهار شونه دور انداخت دستشو و کشید پووفی   

گفت خندان و شوخی به  

 سفت زنمونو ما...بشصاحا ریش بیخ بد ماله بابا نخواستیم:پیمان

خواهری ایشونن موندگار که بچسبیم ... 

 

 بهار رویه به عوضش ندادم جوابی و انداختم بهش چپی نگاه

گفتم و زدم لبخندی   

 



 خوشبختی آرزویه براتون دلم ته از دوباره جون بهار:یامور

  ...میکنم

گفتم بیشتری ذوق با   

میاین هم به چقدر که نمیدونیین ... 
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 به گوشش فضولم خان پیمان که بهار با کردن صحبت کمی از بعد

 اصرار به بشینم یکم برم که جمعیت طرف چرخیدم بود ما دهن

 میگفت و بود خودش ماله که طالیی سانتی10 پاشنه کفش بهار

 به عادت منکه برایه و بودم کرده پام رو میاد لباس این به خیلی

بود نمونده کمری نداشتم شاکف اینجور پوشیدن ... 

 

 درسته  ایستاده بانو مهین وردست که دیدم رو فاطمه دور از

 پسرم عروسی تو بود گفته بانو مهین ولی بود تاالر تو عروسی

 هم پیمان به نصبت بانو مهین...کنم رسیدگی چیز همه به باید خودم



 نداشت خبر اینا رابطه از کسی اگه که جوری میکرد رفتار مادرانه

 مهین و خونین برادر پیمان و جهانشاه میکرد فکر میدید اینارو و

مادرشون هم بانو ... 

 

 تا پام اونیکی رو انداختم و پام صندلی رو نشستم بودم شده خسته

بدم ماساژش کمی ... 

 

 ولی بودن انداخته سرشون شال پیمان حضور بخاطر افراد بیشتر

 سنگینتر نمیپوشیدن چیهی بنظرم که زنایی و دخترا بودن بازم

نمیکرد نگاه رو جا هیچ عروسش بجز پیمانکه بودن ... 

 از خبری چرخوندم بزرگ سالن تو نگاهمو و کردم بلند سرمو

نبود بهارم مادر کردم  دقت بیشتر نبود بانو مهین و فاطمه ... 

رفتن؟؟ کجا یعنی  

 وسط اون رنگش صورتی عروسکی لباس با فاطمه دختر زینب

 و محمد میرقصید خودش سال و سن هم به ای بچه تردخ با داشت

بودن نادرخان پیش مردونه طرف هم علی ... 
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 میاد داره پیمان دیدم حالن چه در اینا پیمان ببینم چرخوندم سرمو تا

 با داشت بهار انداختم داماد عروس جایگاه به نگاهی طرفم

میزد حرف امیرحسین زن یعنی عروسشون ... 

 

میدرخشید خوشحالی از چشماش...شد نزدیک بهم  

 

خانوم؟؟ آبجی چطوری:پیمان  

 

کرد نگاهم خبیث که کردم گرد براش چشمامو  

خانوم؟؟ آبچی شدم االن:یامور  

 

دادم ادامه و کردم نمایشی اخم   

 

 گویا و خانومتون به بودین چسبیده پیش دقیقه چند همین تا:یامور

موندگارن براتون هک ایشونن داشتین ادعا ... 

 

گفت خندون و گزید لب  



سر تاج شما اصال من؟؟ کی هییی:پیمان   

 

خنده زیر زدم پیمان اداهایه بخاطر و کنم کنترل خودمو نتونستم ... 

 

 سیاست همش اینا درضمن...بخند همیشه همین آهان:پیمان

نشم تحریم تا مردونست ... 

تحریم؟؟:پرسیدم تعجب با  

 

گفت بشنویم دوتا خودمون که طوری مآرو و شد نزدیکتر   

 اولم از اه... نمیدونی؟ که هستی زنی چجور تو...تحریم آره:پیمان

 نداری غم داری منو تا ولی...خرشانسه جهانشاه این میدونستم

دارم؟ کارش کجاست بانو مهین ببینم بزار اول... میدم یادت خودم   

داری؟؟ چیکارش:یامور  

دارم کارش گفت و زد چشمکی ... 

 

 رفتن کنم فکر!!بودن اینجا که پیش دقیقه چند تا نمیدونم:یامور

  بیرون

 



 از تا ورودی بزرگ در سمت به رفت و داد تکون سری پیمان

 تنم بودم انداخته صندلی رو که مانتومو سریع بشه خارج سالن

 هیچکی که چخبره بیرون اون ببینم شدم راهی دنبالش و کردم

 ...نیست
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 وایستاده نداشت بیرون حتی و زنونه قسمت به دیدی که راهرو تو

 ...بودیم

 

اومدی؟؟ چرا تو:پیمان  

همینجوری هیچی:گفتم و انداختن باال ای شونه ... 

 

 گفتن بیاد جهانشاه تا بمونه منتظر اینجا پیمان بود گفته تاالر مسئول

 مشکوک کمی قضیه منکه بنظر ولی خواسته اینجوری جهانشاه

 آره...کنن سورپرایز رو پیمان میخواستن شایدم نه ولی میزد

نزدن؟ حرفی من به چرا ولی بیشتره این احتمال  



 

... چی که وایستادم اینجا هویج عین دامادما من ناسالمتی اه:پیمان

چخبره ببینم بیرون میرم ... 

 

 مانع باشه سورپرایزی یا کاری وسط این واقعا شاید اینکه فکر با

 خواسته خالف اگه چون باشه منتظر یکم خواستم ازش و شدم پیمان

 آب اونم که بود خواهد گوشش بزرگش تیکه کنه عمل جهانشاه

گفت و داد تکون سری و داد قورت دهنشو   

وایستم اینجا دارم تصمیم خودمم اره:پیمان ... 

پرسیدم کنم سرگرمش اینکه برایه   

 

چی؟؟ یعنی میگفتی که تحریم اون راستی:یامور  

 

گفت خبیثش لبخند با همراه   

 

نمیدونی؟؟ تو واقعا یعنی:پیمان  

 

انداختم باال ندونستن معنی به سرمو   

 



 هیچی مرد علیه زن تحریم پیش ایران علیه آمریکا تحریم:پیمان

 ...نیست

 

 این و  شد بلند زنونه قسمت تو موزیک صدایه دوباره موقع همین

 از خبری اطرافمونم دور... بزنه فحر بلندتر یکم پیمان شد باعث

نبود کسی   

 

 به کرد بودشروع راهرو وردی در به پشتش که همونطور پیمان

مرد علیه زن تحریم دادن توضیح  
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 بگم بهت نباید من که اینچیزارو بگیر یاد هم تو بهت میگم:پیمان

 من از مدام که هاین خرجشم...میداره بر خرج برات نداره عیب ولی

نشم تحریم منم نکرده خدایی تا کنی تعریف بهار پیش ... 

 



 انگار ولی کنم گرم اونو سر میخواستم من...خندید اونم که خندیدم

بود شده برعکس ... 

 

 شب وبغلو بوس از جان آقا اینکه یعنی مرد علیه زن تحریم:پیمان

 الهم انور من ماله اینور یعنی نیست خبری خوابیدن هم پیش

 غذایی هایه وعده حذف مثل میشه شدیتر تحریم بشه نقض اگه....تو

 همه از میکنه پیدا ادامه همینطور خالصه و اتو بدون هایه لباس

 قلم انگشتات وگرنه بشی نزدیک زنت به نداری حق اینکه  مهمتر

 ...میشه

 

 خنده از من  که جوری میکرد تعریف ناراحت قیافه با اینارو پیمان

بود افتاده درد به شکمم ... 

 

 حرفی کرد اشاره اون ولی دیدم سرش پشت از رو جهانشاه ورود

نمیدید اونو که پیمانم نزنم ... 

 

 جهانشاه وقتی پس چیه تحریم فهمیدی که حاال یاموری آره:پیمان

 نترس...کن تحریمش کرد اذیتت و ناراحت یا و کرد بد بد کارایه

پشتمم کوه مثل خودمم ... 

 



 وایستاده سرش پشت خشک که جهانشاه حرفش این نشد تموم با

اومد در پیمان آخ که کرد حوالش گردنی  پس بود  

 

بزمجه میدی من زن یاده داری چی:جهانشاه ... 

 

 سر پشت اومد و کرد بلندی خنده دید رو جهانشاه و چرخید تا پیمان

 بود کرده پر رو راهرو پیمان خنده صدایه...خندیدم منم شد قایم من

بخنیدیم و بخنده همیشه کاش ... 

 

میکرد نگاه اون به غم با جهانشاه ولی   

 

گفت  میمالید دستش با گردنشو که همونطور پیمان   

 

 همش هم تو...میکردم تعریف ازت داشتم خودم بجان هیچی:پیمان

 یکم دامادما منم و عروسیمه امروز ناسالمتی کن حمله سر پشت از

بزار ارزش و احترام بهم ... 
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 بود چی برایه چشماش تو غم این نبود خوشحال چرا پس جهانشاه

؟؟ افتاده اتفاقی چه اصال ... 

 

 به کرد شروع میشد نزدیک جهانشاه به آروم که همونطور پیمان

زدن غر   

 

 یامورم این شد خشک دهنم و پاهام وایستادم اینجا یکساعته:پیمان

 چیه موضوع...بیرون نرم گفتن بهم...میگیره حرف به آدمو که

 ...جهانشاه؟؟چه

 

شد خشک و ماسید پیمان دهن تو حرف جهانشاه حرف با   

 

اومده لقا مه:جهانشاه ... 

 

شد قرمز آنی به صورتش دیدم رو پیمان دستایه شدن مشت ... 



 تکیه بهش انداخت کمرم دور دستشو که شدم نزدیک جهانشاه به

کردم تماشا پیمانو و دادم ... 

 

 تا میگه نمیکنه قبول  بره اینجا از خواستیم ازش هرچقدر:جهانشاه

نمیرم جایی نبینم پیمانو ... 

 

غرید عصبانیت و حرص با پیمان   

 

زنیکه اون:پیمان ... 

کرد سکوت دوباره پیمان کشید جهان که غلیظی هیس با ... 

 

 سال چند که همونی بوده لقا مه هم پیمان مادره اسم میدونستم فقط

چین بوده رفته شوهرش با و گذاشته تنهاشون شپی ... 

 

 امشبو بگو...کنه گم اینجا از گورشو بگو بهش برو جهانشاه:پیمان

نمونه ازش ردی که بره جوری دوباره بگو...نکن خراب برام ... 

داد جواب کالفه جهانشاه  

 برو بیا...نمیرم نبینمش تا میگه تاالر جلویه نشسته نمیره:جهانشاه

 ولی داداش سخته برات میدونم کن ردش خودت میگه چی ببین



 ببری عروستو خواستی و شد تموم عروسی وقتی که اینه از بهتر

کنه بپا نمایشی ... 

 

 فشار منو کمر حرص از جهانم...بود کرده باد پیمان گردن رگ

 ...میداد

 

 از و گرفت ازم نگاه...نشست من رو پیمان نشسته خون به چشمایه

شد خارج راهرو ... 

کردم نگاه جهانشاه به   

 

افتاده؟ بیرون اون اتفاقی جهانشاه؟؟چه چیشده:یامور  
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 حل چیزو همه خودمون داخل برو تو عزیزم هیچی:جهانشاه

 ...میکنیم



 

کردم اعتراض  

 خرابم حال از هم بهار سالن تو برم بیارم دووم نمیتونم من:یامور

بود اراحتن خیلی پیمان...میفهمه ... 

میام منم  

افتاد چشمم از پیمان بخاطر اشکی قطره   

 

 رو اشک قطره اون شستش انگشت با و کرد اخمی جهانشاه که

گفت جدی و زد لبام رو آرومی بوسه...کرد پاک   

 

 وضعت این با تو نمیاد پیش مشکلی....عزیزم تو برو تو:جهانشاه

بیای؟ کجا  

 

آوردم بهونه  

 ببین...نیست مردی که زنام ورودی در بینهنمی هیچکس شبه:یامور

 معلوم اصال که کفشام بلنده که لباسمم...سرمه که شالمم و مانتو

پاهام به برسه چه نیست ... 

 



 دخترا و زنا شادی و جیغ صدایه همراه و شاد موزیک صدایه

 احوالمون و حال با سنخیتی هیچ االن که...شد بلندتر دوباره

 ...نداشت

 

 دستمو کالفه نگاهی با که نداشت بحث حوصله رانگا جهانشاه

 در از و گذشتیم تاالر حیاط از وقتی کشید بیرون به و گرفت

شدیم خارج میشد منتهی پشتی خیابون به که بزرگش ... 

 

 داشت عصبانیت و خشم با و بود وایستاده زنی مقابل که دیدم پیمانو

 بهارهم درما و  فاطمه و نادرخان و بانو مهین میزد حرف باهاش

بودن اونجا ... 

شدیم نزدیک اونا به و کشید دستمو دوباره جهانشاه ... 

 راست تنم به مو پیمان عصبانی و   ناراحت و خشدار صدایه

 ...کرد

 

 خیالت تا بمیرم محیا مثل منم میخوای جونم از میخوای چی:پیمان

 که بشه؟اونموقع چی که اومدی...اینجا اومدی چرا...بشه راحت

اومدی میگیرم زن دارم االنکه نبودی داشتیم ازنی بهت ... 

 

بود افتاده نفس نفس به عصبانیت زور از پیمان ... 



 

دیوارن به دیوار همسایه شادی و غم که واقعا ... 
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 زنان پوزخند اشک هایه قطره که ناراحتی یا بود حرص از نمیدونم

 از صحنه این تماشاچی که ما چشمایه مقابل اونم پیمان غرور به

 یا و نبود چهرش رو اخمی میریخت فرو چشماش از بودیم زندگیش

 و چهرش... نه میاد فشار چشماش به کنیم فکر که خطوطی

بود مات و باز کامال چشماش .... 

 

 لقاست مه پیمان مادر که بودم کرده پیدا یقین دیگه که خانوم اون

گریه و شیون به کرد عشرو و زد زانو پیمان جلویه گریون ... 

نبود کوچه اون تو کسی نفر هفت ما بجز   

 و پوشیده شلوار کت مردی لقا مه همراه چون نفر هفت میگم

 بهش چهرش خطوط و گندمیش جو موهایه به باتوجه که آراسته



 کناری ساکت اونم...بود باشه داشته سن سالی60 یا 55 میخورد

میکرد تماشا و ایستاده ... 

 نفس صدایه فقط رو سکوت این و بودیم ساکتی ماشاچیانت ما همه

میشکست لقا مه هایه شیون و پیمان زدن نفس ... 

 

 روانی دارم ببخش منو پسرم خوردم گه...پیمان کردم غلط:لقا مه

 کردم غلط...اومده مهیا سره بالیی چه فهمیدم ماهه دو تازه میشم

پسرم ببخش مامانو...عزیزم  

  

میزد حرفارو این هاش گریه مابین   

 که دستی...پیمان برایه بیشتر سوخت دوتاشون هر حال به دلم

فشردم بود گرفته دستمو باهاش جهانشاه .... 

 این...بود شده قرمز چشماش و صورتش طرفم چرخوند صورتشو

هم شادی غم در شریک و بودن برادر دوتا ... 

 یممیتونست فقط و نداشتیم دخالت حق ما بازوش به چسباند خودمو

باشیم ناراحت و کنیم خودخوری ... 

 

اومد بحرف میزد کف که همونطور و افزون حرصی با پیمان ... 

 



 تو چی که اومدی سال10بعد بهت آفرین...نمونه مادره آفرین:پیمان

هستی؟؟ مادری چطور  

 پنج عدد و میزد زار پاهاش زیر که لقا مه سمت گرفت دستشو کف

داد نشون رو  

 

 ماه دو از تو اونوقت ساله 5 میفهمی...ردهم ساله5 مهیا:پیمان

 تعفن بویه بودم مرده بود سال 10 منم میبینی  منو...میزنی حرف

 جون دوباره دارم تازه تازه بود برداشته رو جا همه الشم

زندگیم به بزنی گند دوباره میخوای اومدنت با...میگیرم ... 
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 خوشیت اومدی؟دوران دوباره چرا یگهد بده جواب هان؟؟د:پیمان

 داشتی وقتی پام به افتادی چرا...منه گیره کارت یا رسید سر

 پاهات به همینطوری مهیا منو وقتی برسی حولت حال به تا میرفتی

 خانواده به دوباره تا بمون گفتیم...دادی؟ گوش نرو که افتادیم



 پا پشت و ادیند گوش تو ولی...نمیتونیم تنهایی ما گفتیم... باشیم

ما دنیایه تمام به زدی .... 

 

 پیمان نزدیک  بانو مهین بود افتاده هق هق به گریه زور از لقا مه

 وشلوار کت این تو ما داماد گرفت بازوشو کت رویه از و شد

 گردو دمش با پیش دقیقه چند تا که دامادی بود شده محشر

 یه فقط تناراح بشدت قیافه و خمیده کمر این االن ولی میشکست

میداد نشون رو پوش خوش و خورده شکست آدم ... 

 

 و میکرد زمزمه پیمان برایه رو حرفایی لب زیر مادرانه بانو مهین

کنه تاالر وارد تا میکشید اونو ... 

 

 پیمانی گوش به که صدایی با و شد بلند زارش حال همون با لقا مه

 میرفتن تاالر ورودی در طرف به بانو مهین همراه به االن که

گفت برسه ... 

 

 حالل منو میخوام فقط...نیست گیر کارم بخدا...بخدا:لقا مه

آشغالیم چه میدونم خودم...کنی  

زد هق   



 معصوم طفل اون تو برایه نبودم مادر من...لجنیم چه میدونم خودم

نکردم مادری ... 

 لیاقت من...پسرکم ببخش منو...عزیزم ببخش پیمان؟؟پیمانم؟منو

 مرگمو که باشه راحت خیالت تو ولی...ببینم نتوشد مرد نداشتم

 راحت خیالت دیگه...مادری میمیرم دارم پیمان میمیرم دارم میبنی

میدم پس رو کردم درحقتون که بدیی تاوان دارم که باشه ... 

زد فریاد بلندتر  

دارم سرطان...پیمان میمیرم دارم:لقا مه ... 
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 گرفت فاصله من از جهانشاه دیدم چشم به کستنشوش وایستاد پیمان

 بود شده تازه پیمان داغ نیفته تا گرفت بازوش از رفت بطرفش و

 که سختیهایی داغ... مادری بی داغ بود عروسیش که شبی تو اونم

 دختر...مهیا مرگ داغ تر کننده داغون همه از و... بود کشیده

 شده کشته ممکن لشک بدترین و وحشیانه به که معصومی و جوون

 ...بود



 

 به رو جهانشاه داد ادامه راهش به جهانشاه کمک به برنگشت پیمان

 مهین کنار رفت خانومم تهمینه داخل بریم همگی گفت بانو مهین

 و بودم من شدن راهی پیمان و جهان سره پشت اونا بانو

 من به که بود پدرش حضور بخاطر جهانشاه کنم فکر...نادرخان

نداد گیر  

کردم نگاه لقا مه به و گرفتم اینا پیمان رفته راه از گاهن   

میسوخت اشکام کردن کنترل بخاطر چشمام ... 

 در سعی و وایسته سرپا کرد کمکش و شد نزدیک لقا مه به مرده

داشت کردنش آروم ... 

رفتم نزدیکتر منم شد نزدیک بهشون نادرخان   

گفت مرده اون و لقا مه روبه نادرخان  

 

 زیاد حالش خوردست زخم پیمان...برین اینجا از هترهب:نادرخان

 بخاطرش که روزی...زندگیشه روزه بهترین امشب...نیست خوش

میزنم حرف باهاش من شد بهتر حالش که یکم...کشیده سختی ... 

 گفته به که زیباروی و ظریف زنی افتاد من به لقا مه نگاه بین اون

 زیباییش از چیزی موضوع این بازم ولی بیماره میگه که خودش

نکرده کم ... 



 حاضره االن میکنم درک اونو نمیشناخت منو بود ناراحت نگاهش

 منه به حتی باشه راضی پیمان تا بندازه چنگ کسی و هرچیز به

هستم کی نمیدونه که غریبه ... 

گفت ای گرفته خشدار صدایه با  

 

همسرشه؟؟ عاشق...میکنه ازدواج عشق با داره پیمان:لقا مه  

 

عاشقشه وار دیوانه...آره:رخانناد ... 

 

گفت ای خوبه لرزون تنی و اشکی و شده قرمز قیافه همون با .... 

 

طرفم چرخید نادرخان   

دخترم داخل بریم دیگه ماهم:نادرخان ... 

 

نپرسید چیزی ولی افتاد من به لقا مه پرسشی نگاه ... 

 

 [12.10.19 05:18] 

424 

 



 

 

 جمله من صحنه اون شاهدان که البته شد تموم هم عروسی باالخره

 تا و نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنیم رفتار جوری داشتیم سعی من

 آخری ساعتهایه در هم پیمان بودیم هم موفق زیادی بسیار حدود

 مراسمات انجام از بعد ما و اومد زنونه قسمت به دوباره مراسم

 اومدیم  عمارت تا کشون عروس برایه شام خوردن و مربوطه

 بود شده ساخته حیاط تو که جدیدشون خونه رفتن داماد و عروس

شدیم عمارت وارد ماهم ... 

 

 عادی و خودش کنترل در سعی یارش بخاطر ما عاشق پیمان

 بهار امروز وقتی پیشه عاشق بزمجه...داشت دادنش نشون

 برایه رو اتاق و خونه میخواد گفت و سراغم اومد بود آرایشگاه

 کار ازش انقدر...بهار برایه باشه سورپرایزی و کنه تزئین امشب

 سخت چیزو همه زنا شما میگفت و بود افتاده غر غر به که کشیدم

 وقت و کار انقدر شمع و شده پر پر گل دونه تا چند دیگه میگیرین

که نمیخواد  .... 

 

 زیپش و بود تنم که زیبایی مجلسی لباس زدم لبخندی یاداوریش با

 لباس خواستم تا آوردم درش تنم از احتیبر رو میخورد بغل از

رسید گوشم به جهانشاه صدایه کنم تنم خونگیمو  



 

بود خوبی شب کال بگیریم فاکتور ماجرارو اون اگه:جهانشاه ... 

 

 بپوشی لباس نیست الزم دیگه و دیدمت لباس بدون من یعنی این و

شد تموم زدنش مسواک زودم چه .... 

 

 روال طبق باالتنشم بود پوشیده سیاه شلوارک یه طرفش چرخیدم

 گذاشته پنجره جلویه که صندلی رو بود نشسته بود لخت همیشگیش

 ...بودم

کرد نگاه بیرون به   

روشنه هنوز چراغشون: جهانشاه ... 

 

 دید قابل حدودی تا اونجا از پیمانه خونه چراغ منظورش میدونستم

 ...بود

 

 برم کرد هاشار دستش با میکنم تماشاش همینجوری دید وقتی

 ...طرفش

که نداشت زبون غرورم کوه ... 



 شیطونی خنده شد تیز نگاهش که برداشتم قدم سمتش به خرامان

 ...کردم
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 خودش به منو و کمرم دور انداخت دستشو اونم پاهاش رو نشستم

کرد تزریق بهم رو شیرینی حس لختمون هایه تن تماس فشرد ... 

 کاش ای که کشیدم عمیقی نفس و گردنش و شونه بین گذاشتم سرمو

 کنترل خودمو کردم سعی...پیچید هم به دلم...نمیکردم کارو این

 ...کنم

 

 زندگی شاهد شخصه به من میسوزه خیلی پیمان برایه دلم:جهانشاه

 اون میدونم ولی...مهیا بعد زندگیش الخصوص علی بودم سختش

میسازه وخودش دوباره یجوری دیدست آب فوالد ... 

 

 جهانشاه عطر بویه استشمام و  کشیدنم نفس هر با نمیزدم حرفی

میشد شدیتر تهوم حالت ... 



 

 وسایل حتی...بگیریم؟ عروسی هم ما یامور چیه نظرت:جهانشاه

 یامور هان... کنیم؟ عوض تو سلیقه و خواسته طبق هم رو اتاق

عزیزم؟؟ داری دوست عروسی  

 

 و سرویس طرف دویدم و اومدم نپایی بغلش از حرفش این بعد

ماجرا همون دوباره   

 دونفرمون تخت رو جونو بی منو و رسید دادم به جهانشاه دوباره

کرد تنم لباسی سریع و...  گذاشت ... 

 

 میریم میشی بلند االن یا نمیدم گوش بحرفت دیگه من:جهانشاه

اصالنی دکتر میزنم زنگ یا جایی بیمارستانی ... 

 

نداشتم هحوصل و حال اصال   

 

 فاصله ازم یکم روخدا تو میدی گندی بویه جهانشاه وای:یامور

 ...بگیر

 

نبود خودم دسته حرفم و حال ولی زدم بدی حرف میدونستم ... 



شد بلند جاش از و رفت هم تو اخماش   

 

 اتاق از  و کرد عوض لباسشو حرص با که شد ناراحت کنم فکر

شد خارج   

  

 چند شایدم یا ساعت چند نمیدونم بودم خماری و هپروت عالم تو

 فکر که مرد یه بندش پشت و شد باز اتاق در که بود گذشته دقیقه

 گفت جهان شد اتاق وارد جهانشاه همراه بودمش دیده قبال کنم

چیه؟؟ اسمش  
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 غذا و بیحاله و داره تهوع حالت روزه سه دو دکتر آقایه:جهانشاه

نمیخوره حسابی درست هم ... 

 

شنیدم هم رو بانو مهین صدایه   



 

اصالنی؟؟ دکتر جهانشاه؟؟سالم افتاده اتفاقی چه:بانو مهین  

 

دوبارتون زیارت از خوشحالم...ارجمند خانوم سالم:اصالنی ... 

 

شده بد حالش دوباره یامور مامان هیچی:جهانشاه ... 

میدادم گوش مکالمشون به و بودم بسته چشمامو ... 

 شدن راه به زا و نگران همشون بیا...اومد بهارم و مانپی صدایه

شب وقت این ... 

 

 رو اصالنی دکتر افتاده؟؟ماشین اتفاقی چه جهانشاه چیشده:پیمان

شد؟ عمارت حیاط وارد  که دیدم  

 

شده اینجوری چرا...یامور وای:بهار ... 

 

میزدن حرف و بودن وایستاده سرم باال همشون ... 

شدم مواجه نگران چشم جفت چند با و کردم باز آروم چشمامو   

میفشرد دستمو و بود نشسته تخت رویه کنارم جهانشاه  

ها بیچاره بودن نکرده عوض لباساشونم هنوز بهار و پیمان ... 



 

گفت نبضم گرفتن و معاینه بعد اصالنی دکتر ... 

 

شد؟؟ اینجوری خانوم حال ای یدفعه جان جهان:اصالنی  

گفت اصالنی روبه خشک و انداخت من به ای کالفه نگاه جهانشاه  

 

 نیم...شدن امشب مثل دیشبم دکتر آقایه هستن همسرم:جهانشاه

گفت...گفت بهم پیشم ساعت  

داد ادامه دوباره ولی کرد مکثی   

 

میدم گندی بویه که گفت:جهانشاه ...  

 

بود اینجوری بقیه العمل عکس حرفش این با  

 من به رو و خنده زیر زد پقی بزمجه پیمان همون شد دوباره پیمان

کلک ای تحریم فاز تو رفتی یاموری آفرین گفت   

 

زد بندش پشت هم چشمکی و  

وا عه:گفت هم بهار  !! 



 نگاه این بجایه...کرد نگاه جهانشاه به شیفتگی با هم بانو مهین و

بودن تشرش منتظر  

گفت و زد لبخندی اصالنی دکتر  

 

 نبض از رو ارداریب نبض من...جان جهان طبیعیه:اصالنی دکتر

 یک به مراجعه و آزمایش به نیاز بازم ولی دادم تشخیص خانومت

داره زنان دکتر ... 

 

زد خشکش چوب مثل جهانشاه   

شدم خیز نیم زود چیه منظورش بفهمه تا منم  
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زدم داد و  

چییییی؟باردار؟؟:یامور   

گزیدم لب گافم این بعد  



 

 به تک مات شکمم رو گذاشتم دستمو پتو زیر زا  بودم کرده هنگ

کردم نگاهشون تک ... 

 

چی؟؟؟:جهانشاه  

خداروشکر...میزدم حدس:بانو مهین  

وا عه:بهار  ! 

یعنییییی میشم دایی و عمو دارم خدایا واییییی:پیمان ... 

 

 گرچه...بشین مطمعن که بدین هم آزمایش یه لطفا:اصالنی دکتر

درصدیه 99 صمتشخی ولی نباشه خود از تعریف ... 

 

 و خداحافظی از بعد و  کرد جمع وسایلشو و شد بلند جاش از دکتر

رفت بدنبالش بانو مهین  شد خارج اتاق از تبریک   

بود زده خشکش چوب عین جهانشاه چون ... 

 که بود گرفته فاصله پیش ساعت چند اتفاقات از که انگار پیمان

 بهارم...انداخت ایینپ و باال هیجان از خودشو و تخت اینور نشست

 گریه شوق از داشت بود تنش عروسش لباس هنوز که

بودیم شدن دار بچه حسرت تو بود سال چند ما انگار...میکرد ... 



 

برام بود رویا مثل اتفاقات این و حرفا این ... 

 خنده با هم سر پشت و زد جهانشاه بازویه به مشتی هیجان با پیمان

 گفت

 مامان...جهانشاه بابا...جهان بابا....جهان بابا:پیمان

فسقلی بشم گفتنت عمدایی فدایه من آخ...پیمان عمدایی...یاموری  

عمدایی میکنه کشف چیزایی عجب پیمانم ... 

 به عاشقانه دو هر زد روم به لبخندی شدنش خطاب بابا برایه جهان

میدرخشید چشماش بودیم شده خیره هم   

 

میشکست پیمان اوممد هایه گفتن عمدایی رو بینمون سکوت و ... 

 

گفت و کشید پیمان بازویه از بهار   

 

بریم اینجا از االن ما بهتره عزیزم:بهار  

 

 بهارو دسته و شد بلند جاش از و انداخت ما به شیطونی نگاه پیمان

  گرفت

 



 کفتر دوتا شما هی...برسیم کارامون به بریم بهتره آره عه:پیمان

کنینا احتیاط پس شدین دار جوجه دیگه عاشق ... 

 

بیتربیت بزمجه...گزیدم لب پیمان پروایی بی این بخاطر  

 

 بگم بهتره یعنی بیرون برد اتاق از اونو و کشید بازوش از بهار

 خودشو شادی نمیتونست انگار اون ولی... بردش کشون کشون

 که میشنیدیم صداشو بشه خارج عمارت از که وقتی تا کنه کنترل

 مامان...جنوب قطب بابا هانج بابا میگفت و میزد فریاد

عمدایی...یامور .... 

 

بود مونده خیره بهم همچنان جهانم و جام تو بودم نشسته ... 

شد نزدیکتر بهم   

 رو گوشم الله اول...گرفت گردنم از نفسی کشید آغوش به منو

 چشمام دوتا بعدش دماغم بعد لبام بعدش گونمو و چونه  بعد بوسید

رو پیشونیم بعد و ... 

داد قرار صورتم مقابل صورتشو ... 

 

فشرد و گرفت بازوهامو دوتا  

 



یامور میشم بابا دارم نمیشه باورم:جهانشاه ... 

 

دادم جواب و زدم لبخندی  

میشم مامان دارم نمیشه باورم منم:یامور  

 

کردیم ذوق دو هر   

 یزچ همه بخاطر ممنون...عشقم ممنون...عزیزم ممنون:جهانشاه

 یامورم

 

خوشبخت و سرخوش خندیدم ... 

 

 ازش و دارم چینی دماغم به...بینیم زیر زد جهانشاه عطر یدفعه که

گرفتم فاصله  

 تو صدایه همون با و گرفتم دماغمو اشاره و شست انگشت دوتا با

گفتم دماغی  

 

 االنه...میکنه دیوونم داره عطرت بویه...خدا رو تو جهانشاه:یامور

بیرون بزنه مدهن از معدم که   



 خندید برعکس نیاورد ابروش به خم و نشد ناراحت تنها نه اینبار 

گرفت فاصله ازم و  

 کال ادکلنم شیشه این بگیرم دوش میرم من...باشه...باشه:جهانشاه

میکنم نابودش ... 

... کنه خاموش چراغو رفتنش قبل گفتم و دادم تکون سری راضی

شد حموم وارد حولش برداشتن بعد ... 

 

 تو جهانشاه شدن لخت شاهد اتاق تاریکی بخاطر که بودم من اینبار

بودم کردنش حمام بعدش و  حموم ... 

 

گذاشتم شکمم رو دوباره ذوق با دستمو   

 

داری هیکلی خوش  بابایه چه ببین شانس خوش ای:یامور ... 

 

نداشتم بر شکمم رو از دستمو ولی چرخیدم پهلو به کشیده دراز   

وجهانشاه من بچه...میزدم حرف بچم با داشتم من  
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 تمام خب...باشم خوبی مادر میتونستم من یعنی گرفتم دلشوره یهو

عشقم ثمره پایه میزارم عمرمو میکنم سعیمو ... 

رویاست همش اینا و خوابم میکردم فکر ... 

 حالم خوردن بهم قبل که حرفایی میفتم جهانشاه حرفایه یاده

 دوست چرا...نه یا بگیریم عروسی دارم دوست گفت اون...گفت

کشیدم تختم شکم رو دستی دارم دوست خیلیم ندارم ... 

کردم زمزمه لب زیر   

 بود خورده هم به حالم دیرتر یکم اگه شیطون فسقلی ای:یامور

 لباس و عروسی منم دارم دوست که بگم جهانشاه به میتونستم

 دومیش من که میاد بدش دختری کدوم آخه باشم داشته عروس

 ...باشم

 

 از کردم فکر چیزا خیلی به باردارم فهمیدم که ای دقیقه چند این تو

آیندش تا بگیر جنسیتش ... 

 تخت که میرفتم بخواب من و میشد خسته داشت ذهنم کم کم دیگه

 آلو خواب کردم احساس پشتم رو جهانشاه حضور و شد پایین و باال



 نوازش و شکمم رو گذاشت دستشو و کشید آغوش به منو که بودم

بود شیرینی خیلی حس زدم لبخندی بیداری و خواب تو کرد ... 

 هر مواظب داد قول بچمون و من به که شنیدم هم زمزمشو حتی

بخوره تکون دلمون تو آب نزاره و باشه دوتامون ... 

 

واقعی و گرم ولی کوچیک هرچند بودیم شده خانواده یه ما ... 
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 پیمان

 

 شکر بابتش خدارو...رسیدم خواستم و آرزو به باالخره

 اون ولی نکردم بندگی براش من که خداییه هدیه، بهار...میکنم

 مرگ بعد نزاشت همراهمه که شد یادآور بهم...کرد خدایی خوب

بکشم هم رو بهار از جدایی عذاب محیا ... 

 



 دارم کم کم االن اشتمد که سگی زندگی و مصیبت همه اون از بعد

 و گرم بهار حضور با که دارم ای خونه...میچشم رو  آرامش طعم

 بعد انگار...خونه اقایه منم و خونه خانوم شده اون شده نور پر

کردم پیدا هویت عروسیم ... 

 

 تو خورد یکم زندگیم شب بهترین تو اونم لقا مه حضور با ولی

 اینکه بخاطر نه خودم طربخا نه نمیبخشم اونو من بشه هرچیم ذوقم

 از ای تکه که خواهری....مهیا بخاطر فقط...نه نکرد مادی برام

 از تیکه اون رحمی بی با و سینم به زدن چنگ نامردا که بود قلبم

کندن قلبمو ... 

  

 به و کنم آروم خودمو میکنم سعی موهام بین میشه چنگ دستام

 ها کدبانو مثل داره االن که زنم...بهارم به...کنم فکر االنم زندگی

میکنه آماده شام برام آشپزخونه تو ... 

 جنوبش قطب خوده هرچند بود بهار و من به جهانشاه هدیه خونه

 برادره...بهاره برایه فقط هدیه این و نمیده هم پاپاسی یه من به گفت

من جنوب قطب   

 

 من به پشت...رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند مبل رو از

 و شدم نزدیک بهش آروم پشت از بود چیزی نزد هم مشغول

پرید ترس از که کردم بغلش   



 

ترسیدم پیمان وای....هییی:بهار  

 

گفتم خمار گوشش دم   

 

 پولدار خوشگلو خوشتیپو شوهر مگه بهاری ترسیدی چی از:پیمان

داره ترس ذلیلم زن و ... 

شد نزدیکتر بهش بیشتر و زدم حلقه سینش دور دستامو ... 
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بندازه فاصله بینمون آرنجش با کرد سعی  

 

 درضمن... پیمانی بگیر تحویل خودتو یکم کردی وقت واییی:بهار

حموم برم باید گرفتم داغ پیاز بویه بگیر فاصله من از یکم ... 



 

زدم میک گردنشو و گرفتم گردنش عمیقی نفس   

 

دارم دوست من...داغ پیاز طعم با بهار اوووم:پیمان ... 

 

کنه جدا خودش از منو تونست باالخره   

 

 زیاده داری تو ولی دومادیم عروس تازه درسته...پیمان عه:بهار

میکنیا روی ... 

 

گفتم و کردم آویزون لوچمو لب   

 

 خواستم که ساعت هر میخوام حقمی زنمی روی زیاده چه:پیمان

 من نکن دریغ من از خودتو بهار عاشقتم من...باشی باهام

میرممی ... 

 

باشه سوخته برام دلش که انگار   

بگیر گاز زبونتو نکنه خدا عههه:بهار ... 

 



 و کوچولو بره که گرگی مثل داد جواب نماییم مظلوم پس خب

کرد اعتراض که رفتم سمتش به کنم شکار بخواد رو سفیدی   

 

سوخت پیازام بعد واسه بزار عزیزم:بهار   

 

 تیز چشمایه و ها پنجه با بعد و کردم خاموش رو گاز زیر پریدم تند

 به پا خونه تو جیغ و خنده با که بردم یورش بهار سمت به

 ...فرارداشت

 

میگیرمت من که باالخره...سفیدم خرگوش وایسا:پیمان ... 

 

بردار سرم از دست...پیمان خدا رو تو وای:بهار   

 

میچرخید مبل دور و میزد قهقه ... 

 

 و کاناپه رو انداختمش نشگرفت و رسید بهش دستم باالخره که

افتادم روش خودمم ... 
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 یامور

بعد ماه پنج  

 

 به توجه با...جلو بود اومده شکمم و بودم بارداریم هفتم ماه تو االن

 نمیدونم هم شیطون دختر این...بود کرده مطلقم استراحت دکتر سنم

 قلبشو صدایه که یموقع... میکرد اذیت بس از که بود رفته کی به

 قلبشو صدایه هرشب باشم براش خوبی مادر دادم قول بهش شنیدم

 که بود جهانشاه بدتر من از میخوابیدم بعد و میدادم گوش گوشی از

 بار هر و بود کرده درست آلبومی  گرافی سونو عکسهایه تمام با

 جدید بازی اسباب یا لباس دخترمون برایه خونه میومد که

 بخوام چیزی ازش اینکه قبل  بگذره سخت بهم زاشتنمی...میخرید

 عمرم صحنه ترین انگیز شگفت و ترین احساسی...میخرید برام

 دخترش با و شکمم رو میزاشت آروم سرشو جهانشاه که بود وقتی

میکرد دل و درد ... 

 

 و غرغر بدون جهان میکردم رو چیزی ویار شب هایه نیمه وقتی

 خودشم حتی و میکرد هتهی برام رو چیز اون خنده با



 دختر بابایه بشه دنیا باباهایه بهترین از یکی اون کنم فکر...میخورد

خودشه و من شبیه که کوچولی ... 

 

 و بانو مهین عمارت سالن تو بودیم نشسته و بود شب۱۱ساعت

 جهانشاه منو و بخوابن که رفتن بانو مهین میگرن بخاطر نادرخان

 گفتگو و مبل رو بودیم تهنشس هم خاتون و پیمان و بهار و

 ...میکردیم

 دید منو وقتی بودن برگشته اصغر مش و خاتون که بود ماه یک

 که گفت بهم کرد خوشبختی آروزیه برامون و کرد بوسه غرق

 و خانوم که بس از میکنه گیر پیشت آقا دله باالخره میدونستم

 ...خوبی

 

 با البته یرسهم بهم برعکس نداره باهام بدی رفتار دیگه بانو مهین

نشم رو پر که اینه بخاطر رفتارش میگه که پیمان...جدی قیافه ... 
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 خودمونی و کوچیک عروسی یه گرفت عروسی برام حتی جهانشاه

 مهمونی که خواستم خودم...نموند دلم به عروس لباس حسرت که

 بهار...خواستم اینو نداشتم ای خانواده اینکه بخاطر باشه کوچیکب

 کمکش با منم که گرفت رو عروسی باید نشده معلوم شکمم تا گفت

برسم ارزوم به تونستم  



 

 جهانشاه و خودم از بزرگ عکس یه با عروسی فیلم یه منم حاال

 نصب اتاق دیوار رو و گرفتیم آتلیه تو عروسی روز که دارم

 ...کردیم

 

 سمتش به توجهم بود داده قرار مخاطب منو که پیمان صدایه با

شد جلب   

 

 مثال باشه ماهور اسمش باید گفتی که یامور چی یعنی:پیمان

کنی ست خودت با بچتو اسم میخوای ... 

 

کردم نگاهش شده گرد چشمایه با ... 

 

شونم دور انداخت دستشو جهانشاه ... 

 

؟...بزمجه داری چیکار من زن به:جهانشاه  

 

 بزارن شرو اسم خودشون بایدم خودشونه بچه  جان پیمان:بهار

 ...عزیزم



 

 پیمان آقا دارم کار باهات خونه تو من اینکه یعنی بهار لحن این

 انتخاب رو بچه اسم باید خودش که بود داده گیر خان پیمان چون

 ....کنم

 

 به کنید فکر یکم اگه نیست پیچیده زیادم قضیه دوستان ببینید:پیمان

 که یامور؟تو...کیه حقه بچه اسم انتخاب که رسید خواهید نتیجه این

 این با هم خونه اهل بقیه و خالشه که بهارم پدرشه که جهانم مادرش

 این کل تو اصال عمارت این تو... فامیلن طرف یک از فقط بچه

 هستم اینجانب داره طرفه دو نسبت بچه این با که کسی تنها کشور

 پیمانه میزاریم اسمشو پس عمدایی همون عموش هم داییشم هم که

باشه ست داییشعم با که ... 

 

وپرسید کرد شل نیششو سخنرانیش بعد پیمان  

 

چیه؟؟ هاا؟نظرتون:پیمانه  
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کشیدم هم تو اخمامو  

 

ماهوره اسمشم پس خودمه دختر...نخیر:یامور ... 

 

 ای گزینه رو کرد کلید اینبار بود افتاده لج سر من با انگار پیمانکه

جهاندخت اسم به ... 

 

گفت بیاره در منو لج که جوری و توهم و کشید اخماشو اونم   

 

 تو که حاال پس باشه...یاموری اینجوریاست عهههه؟؟پس:پیمان

 که اسمی همون دخت جهان میشه اسمشم پس پدرشه جهانم مادرشی

داره دوست جهان ... 

 

 کرده گل بزمجش رویه اون و میکنه شوخی داره پیمان میدونستم

بودم شده حساس ارداریمب بخاطر ولی بود ... 

 

افتادم گریه به کم کم که ... 



نه؟؟ یا داریم سهم بچه این رو اصال ما:پیمان  

 

گفتم بغض با  

؟...باشی داشته سهم توش که کلوچست و کیک من بچه مگه:یامور  

 

توپیدن پیمان به دیدن حالمو که بهار و جهانشاه ... 

بزمجه دیگه بسته عه: جهانشاه ... 

فتگ من روبه و   

 

عزیزم خوبه ماهور همون:جهانشاه ... 

 

 تموم رو ماجرا این که بهتره واقعا دیگه جان پیمان:بهار

خونمون بریم ماهم بهتره وقته دیر دیگه...کنی  

 

 داشت خندون البته و ساکت و حرف بدون که افتاد خاتون به نگاهم

میبافت بافتنی ... 

 

 من چزوندن بخاطر خندون قیافه با پیمان بندشم پشت شد بلند بهار

 بامزه لحن با و طرفم شد خم وایستاد که بشه رو کنارم از خواست



 بیفتم خنده به و کنم فراموش بحثمونو شد باعث که داری خنده و

 گفتم

 

 همش بیاد بزار کوچولو کلوچه...کلوچست بچت که معلومه:پیمان

خانومو ماهور میکنم گازیش گاز ... 

 

شدن جخار عمارت از خداحافظی بعد و ... 
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 شکممو...کشید تیر شکمم زیر که کشیدم دراز تختم رو آروم

گفتم و کردم نوازش   

 

مامان دختر باش آروم:یامور ... 

 

 حرف باغ درختایه به رسیدگی راجب مشدی با تا بود رفته جهانشاه

 مدت این تو مشدی نبود بخاطر و بودیم پاییز ماه آخرین تو بزنن

نداشت حسابی درست یتوضع باغ ... 

 نمیموند عمارت تو کسی وقتی قبال که داشت آپارتمانی جهانشاه

 تا که فاطمه به داد اونجارو خودش پیشنهاد به...اونجا میرفت

 ساختمان میگفت جهانشاه...کنن زندگی اونجا ها بچه شدن بزرگ



 و داره نگهبان تا سه واحداش تعداد و بزرگی بخاطر امنیه خیلی

راحته حدودی تا اونا بابت خیالم عنیی این ... 

 فراموش هیچوقت اینو من و کردن خوبی من به هاش بچه و فاطمه

 میگه میزنه زنگ بهم یا و میبینه منو وقت هر فاطمه ولی نمیکنم

 دین زیر اجبار به که بود مستقل زنی اون منه بدهکاره و شرمنده

نبود دینی هیچ منکه بنظر ولی...بود رفته من  

 

 سلیقه به چیدمان وسایل تمام انداخت نگاهی خواب اتاق فضایه هب

زد حرفشو جهانشاه که همونطور بود من .... 

 

 و بود اومده در مردونش و مجردی و خشک قالب اون از اتاق جو

 شوهر و زن یه ماله اتاق که میفهمیدی میشدی اتاق وارد وقتی االن

سلیقست خوش ووالبته خوشبخت ... 

 

 وکالفگی خفگی احساس کندم تنم از هم تیشترتمو و شدم بلند

 ...میکردم

کشید تیر دوباره شکمم ... 

 هوا بیرون شدم خیره بیرون به و پنجره کنار صندلی رو نشستم

 کارایه از یکی این و بود گرم خیلی اتاق داخل ولی بود سرد

بخوریم سرما ماهور و من نمیخواست که بود جهانشاه ... 



 بسمت بود شده خمار منم چشمایه و کشید طول یکم جهانشاه اومدن

رفتم تخت ... 
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 جهانشاه

 

 تا میداشتم بر قدم عمارت ساختمان به منتهی هایه فرش سنگ رویه

 میخواستم پیمان گوش پیچوندن از بعد برسم اصلی ساختمان به

 حرف دیمش با تا میام بودم گفته یامور به بخوابم بگیرم برم دیگه

 پس مهمونی مورد در همم برسم پیمان بحساب بودم اومده ولی بزنم

 بود سامان و عسل نامزدی جشن فردا پس کنم صحبت باهاش فردا

 برایه مهمانی یه نامزدی جشن از بیشتر البته بودیم دعوت هم ما که

 کم سهراب عسل، پدر میدونستم منکه بود بزرگ هایه قرارداد

هنمیکن دعوت رو کسایی .... 



 مارو میخواست مثال بود عسل کار صد در صد دعوتم واین

هرزه زنیکه بچزونه ... 

 بردن نمیدونستم ولی میرفتن همسر همراه به باید شدگانم دعوت و

 پیمان نه یا درستیه کار وضعش این با اونم مهمونی این به یامور

 گفت که البته بخوره سهراب جیب از حسابی تا میرن گفت که

 ارواح اره میده عسل با کردن مشورت بعد رو عیقط جواب

ذلیل زن بزمجه شکمش ... 

 

 قبال بود مهم شرکتم و من برایه خیلی قرمز قرارداد اون بستن ولی

 من تا کنه  میانجیگری عسل پدر یعنی نادری سهراب بود قرار که

 االن ولی ببندم همکاری قرارداد ای روسیه شرکت اون با بتونم

کنم یکاری خودم باید دیگه .... 
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نشه بیدار باشه برده خوابش یامور اگه تا میکنم باز درو آروم ... 



 داشتنی دوست و دخترلجباز خوابیده لخت دوباره خدا رو تو ببینش

کنم بزرگ کوچولو دختر دوتا باید من روال این با...من ... 

 میکشم دراز اموری کنار لباسام کردن عوض و زدن مسواک از بعد

 آغوش به پشت از و میشم نزدک بهش خوابیده پهلو به من به پشت

 سه رو بگم بهتره البته جفتمون رو میکشم رو پتو و میگرمش

 خوشبخترم اومدنش دنیا به با قراره که کوچولی تاییمون،دختر

 صدا بابا منو یعنی بود خواهم پدرش من که ای بچه دختر...کنه

 بار هزارمین برایه چیزا این به فکر با که خوشی حس میکنه؟با

 فکرشم اصال فشردم بغلم تو رو یامور کمی گرفت فرا وجودمو

 تو خودشو روزبه ترس از که دختری اون روزی یه نمیکردم

 به گذاشتنش پا با کنه،یامور خودش عاشق منو بود کرده قایم ماشینم

کرد پدر منو اون کرد خوشبختم زندگیم ... 

 شکم و تن رو وقتی تا بشه گرم که بودم داشته نگه پتو زیر دستمو

 شکمش رو گذاشتم نشه،دستمو بیدار سردیش بخاطر میکشم یامور

کردم نوازشش و ... 

 

 و مامان پیش میای عزیزم بغلم تو میگیرمت دوماه بعد:جهانشاه

بابا ماهور...بابا  

 

سوخته پدر کرد بیداری اعالم و زد لگدی زدم صدا اسمشو تا ... 

گفتم اروم و گزیدم لب  



خوابه مامانت بابایی باش آروم:جهانشاه ... 
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 یامور

 

 

بشینیم یکم خدا رو تو شدم خسته من پیمان وای ... 

 فرستاد پیمان و بهار با منو داشت که مهمی جلسه بخاطر جهانشاه

 کنیم خرید بودن گفته بهم مناسبتشو  که شب فردا مهمونی برایه تا

 ببینه عسل تا بریم باید گفت بهار ولی برم نبودم راضی زیاد منکه

 چون ولی نمیومد خوشم کارا این از منکه...خوشبختین جهانشاه با

 تو زنش بعنوان خواستم منم میرن همسراشون با همه گفت جهانشاه

باشم داشته حضور مجلس اون ... 

 

میزد غر داشت همیشه مثل کردم نگاه بهش پیمان صدایه با ... 



 جملرو این بار هزار اومدیم وقتی از روخدا تو یامور وای:پیمان

 منه این میکنین خرید و میگردین دارین فقط که شمادوتا گفتی

باربر شدم که ام بیچاره ... 

 بود پیمان دست خریدمون هایه پاکت و ها کیسه همه میگفت راست

میومد سرمون پشت و  

گفتم و شکمم رو گذاشتم دستمو ناراحت  

 

گرفت درد کمرم خب کنم چیکار:یامور   

 

 به رو پیمان زد صدا اسمشو بهار بزنه حرفی خواست پیمان تا

گفت بهار   

جانم:پیمان ... 

کن درکش بارداره اون...عزیزم داره حق یامور:بهار  

داد جوابشو باز نیش با پیمان  

بگی تو هرچی خانومم چشم عزیزم چشم:پیمان  

گفت بود قلبی  چشمایه با استیکر شبیه که چشمایی با هم بهار  

عشقم ممنون:بهار  

 

پاساژ وسط اونم الوترکونی...میکردم نگاهشون گردشده چشمایه با  
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میکردن پچ پچ هم گوش دم داشتن که زدم بهشون لبخندی ... 

 

 شیشه بار مثال که بدبخت منه حضور متوجه تا کردم صاف گلومو

بشن داشتم ... 

 

وگفت گزید لب خجالت با بهار  

 تو باالست طبقه تو که ایی کافه میریم دوتا ما جان پیمان پس:بهار

 کنه درست سایزشو بود قرار که مغازه اون از منو لباس برو هم

 ...بگیر

رفت و گفت چشمی دوباره پیمان ... 

گفت شد نگاهم متوجه وقتی شدم خیره بهار به   

میکنی؟؟ نگاه یاینجور چیه؟؟چرا هان:بهار  

هیچی:گفتم و انداختم باال ای شونه  



 

گفت و شونم رو زد و خندید   

 خوشبختم و شانس خوش خیلی من نیست ذلیل زن پیمان:بهار

شد خشک گلوم بخوریم چایی یه حداقل بریم بیا...عزیزم ... 

 قرار اونجا که کوچیکی شاپ کافی و باال طبقه به آسانسور با

صندلی رو نشستیم دادن شسفار بعد و رفتیم داشت ... 

 

آخیششش:یامور ... 

خندید بهار  

 اونوقت دادیما شکنجت  نگی جنوبت قطب شوهر به توروخدا:بهار

میشه گوشمون بزرگمون تیکه ... 

 به بهار چشم که دهنم جلویه گذاشتم دستمو و خندیدم حرفش این با

افتاد النگوهام  

 دستبندی اون تیراس...میخرم النگو حتما منم خوشگلن خیلی:بهار

نمیبینمش دستت تو مدته کردی؟یه چیکار رو داد بهت پیمان که  

 

 هرچند پسرش یا...پیمان دختره به میدمش...خونه گذاشتم اره:یامور

دستش میندازم نداره عیب ولی دخترونست ... 
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غمگین چشماش و شد ناراحت بهار قیافه ... 

 

گفتم و دادم تاب براش کاسه تو شوخی به  چشمامو ... 

 بزمجه اون عمه میشم من دیگه اونوقت خب:یامور

تو به بدمش نکنا فکرشو اصلنم...کوچولو ... 

میکرد نگاه منو آویزون لوچه و لب با  

 

شدم خم سمتش به کمی  

 رو دستبند اون اینکه بخاطر نکنه...ناراحتی چرا بهار چیشده:یامور

شدی؟هان؟ ناراحت نمیدم بهت  

 

آوردن هم مارو سفارش موقع همین ... 

وگفت داد تکون طرفین به سری بهار گارسون رفتن بعد   



 اون و خودت ارزونی دستبند اون...فکریه چه این بابا نه:بهار

خیالیت کوچولویه بزمجه ... 

دستام بین گرفتم بود میز رو که دستشو ... 

آویزونه؟؟ لوچتو و لب بهار؟چرا چته پس:یامور  

گفت گینغم و اروم  

ناراحتم پیمان بخاطر فقط،فقط یامور نیست چیزی:بهار  

پرسیدم نگرانی با  

 جواب خدا رو تو...بود خوب حالش بهار؟پیمانکه چیشده هان:یامور

کردی عمرم نصف بده  

 

گفت سریع دید نگرانیمو و استرس که بهار  

 چطوری یعنی...نیست خاصی چیز یعنی...یامور نیست هیچی:بهار

 شدن دار بچه برایه االن تا عروسیمون روز از مانپی و من بگم

 مخالف اولش اینا مادرم...االن تا نشده خبری هیچ ولی کردیم اقدام

 دیدن دوتاییمونو رضایت و شناختن پیمانو بیشتر وقتی ولی بودن

نزدن حرفی دیگه اوناهم ... 

 باید...دارین فرصت شما...نداره ناراحتی اینکه عزیزم خب:یامور

 تا بگو کرده؟؟هان ناراحتت پیمان نکنه بهار ببینم...بری ترمدک پیش

بپیچونه گوششو بگم جهانشاه به ... 



 اون...نمیگه بهم نازکتر گل از پیمانکه بیچاره نه وای ای:بهار

نمیدونی بشه بابا حقشه  
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 اون میزنه حرف ماهور اومدن بدنیا از شوق و شور با چقدر که

 خریده هم دیگه وسایل کلی کنار به بهت داده خریده که میزایی چیز

 بچه خیلی اون کرده قایم خودمون خونه تو جهانشاه ترس از که

 نتونیم واقعا اگه میترسم خیلی یامور میترسم...یامور داره دوست

بشیم دار بچه .... 

 

 دستشو میچکید گونش از اشک میزد حرف که همونطور بهار

 ...فشردم

عزیزم نکن گریه:یامور ... 

داد ادامه گریه بغضو با بهار ... 

 



 حرفی من بخاطر ولی میخواد بچه اونم میدونم:بهار

 جهانشاه وقتی ماهور اومدن دنیا به بعد میگه همیشه...نمیزنه

خودمون پیش میاریم و رومیدزدیم بچه میریم خوابن ویامور   

 

گفتم و کردم درشت چشم حرفش این برایه  

روشن ممچی؟؟چش:یامور  

 

خندید گریه وسط حرفم و حرکت این بخاطر بهار ... 

ماه این فقط...فکراش این با...دیگه پیمانه کنیم چیکار:بهار ... 

 

 یأس آیه این از بیشتر تا حرفش وسط پریدم دادنش دلداری برایه

گفتم نخونه  

 

 بعدشم باشین صبور کردین ازدواج ماهه فقط،چند شما:یامور

 اشکارو این هم حاال...بیا هم تو آشتیانی دکتر شپی رفتم که ایندفعه

 پیمان که سرش پشت به چشمام با و میاد داره آقاتون که کن پاک

کردم اشاره میومد داشت ... 

 

کرد پاک دستش با اشکاشو دستپاچه و عجله با اونم ... 



 بهار شونه دور دستشو نشست بهار کنار و کشید رو صندلی پیمان

 انداخت

 

 یکم همین واسه ماشین تو گذاشتم بردم خریدارو...آخیششش:پیمان

کشید طول ... 

  

گفت طعنه با من روبه و  

بانو؟؟ شد خوب شما درد کمر:پیمان  

 

 و افتاد خنده به اونم که زدم نمایی دندون لبخند فقط و ندادم جوابی

کرد نسارم پرویی بچه ... 

 

 مرویی روبه سرتق و درار لج و تخس بچه پسر این حق شدن پدر

دوتا میشد پیمان میشدن؟؟اونوقت دار پسر اگه ولی بود ... 
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 رو بودم خریده اینا بهار با که رنگی مشکی ای پوشیده کامال لباس

 کنار روح بی من بنظر ولی باشکوه  مجلس این تو و بودم کرده تنم

 مثل یا وایستم سرپا نمیتونستم چون بودم نشسته مبل رو جهانشاه

باشم... و رقص مشغول بقیه  

 

 منو که چیزی و بودن اومده میشد یکساعتی فعلیش نامزد و عسل

 گفت پیمان بود جشن این تو روزبه و سیمین حضور میکرد اذیت

 پیرمرد کنار که میدیدم...کرده ازدواج امینی فرهاد با سیمین که

 هاتن که عسلم بازی خیلی و افتضاح وضع با اونم نشسته آشنایی

 هیچ انگار باال اون وگرنه بود بلندیش داشت لباسش که خوبی

 کنار پیمان و من کنار جهانشاه بود نشده کار... توری ویا پارچه

بودن وایستاده بادیگاردا عین بهار ... 

 

  بود وایستاده مشروبات بار کنار ما رویه روبه و فاصله با روزبه

 ماپاشید رویه به آوری چندش لبخند میکرد نگاه ما به روانیا عین و

نوشید بعد و برد باال شرابشو جام سالمتیمون به مثال و ... 

غرید و کرد مشت دستاشو جهانشاه  

بپوشون درست شکمتو...کن درست شالتو:جهانشاه ... 

 روزبه گردن نبودیم اینجا ما و بود باز دستش االن اگه میدونستم

بود صشحر بخاطر هم الکی دادنایه گیر این و میشکست رو   



 

فشردم و گرفتم بازوشو  

 

آروم...عزیزم باش آروم:یامور  

 

گفت حرص با  دوباره  

 چشمام جلویه آشغاال و گرگا این وقتی باشم آروم چطوری:جهانشاه

 وقتش به چیز همه...نرفته یادم امید قضیه هنوز میدن جولون

میرسم بحسابشون ... 
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نشست جهانشاه کنار پیمان  

 ای دیگه هدف و کار واسه فعال ما کن کنترل خودتو جهان:پیمان

داداش اینجاییم ... 



 جهانشاه رسید گوشمون به میکروفون پشت از عسل پدر صدایه

عسله پدر بودکه گفته ... 

 نشست کنارم بهار ایندفعه و شدن بلند جاشون از پیمان و جهانشاه

 برایه عسل پدر که ینمایش تا گرفتن فاصله ما از قدم چند  اونا

 بهار کنن تماشا رو بود کرده پا به دخترش دوباره نامزدی از شادی

 از  امان بود تنش ای پوشیده کامال صدالبته و تیره سبز لباس

کنه شکوفا شرور بچه پسر دوتا این غیرت که روزی ... 

 

زد پچ گوشم کنار بهار  

 لکچ موهاشو یور همیشه چرا این شده زشت چقدر عسل:بهار

بود شده این چی جذب خان جهانشاه نمیدونم من...میکنه   

 

 بهار داشت معنی چه اومد دستش کار حساب که کردم بهش اخمی

کنه یادآوری رو عسل و جهان قبلی رابطه ... 

 

ببخشید باشه...غیرتو اوهو:گفت و زد بازوم به آرومی ضربه  

 

میکنم خفگی احساس یکم بهار حرفا این بیخیال:یامور ... 

بگم اینا پیمان به بزار وای ای:هارب   

گرفتم دستشو شه بلند خواست تا  



نکن شلوغش نمیخواد نه:یامور ... 

 

 اینهمه پیمان و جهانشاه و شد شلوغ مجلس یدفعه چجوری نمیدونم

 بهار و من حواله نگاهی هرازگاهی ولی گرفتن فاصله ما از

 شونن و خط برامون هم فاصله همین از چشماشون با و میکردن

نخوریم تکون جامون از که میکشیدن ... 

 

بخورم تا میداد بهم زور به و میکند پوست میوه بهار  

 عقب ماه این پریودم بگم بهت رفت یادم یامور راستی:بهار

 ...افتاده،امیدوارم

 

 ما دویه هر ایستاد رومون روبه عسل بگه حرفشو ادامه خواست تا

 در البته نشیم بلند مونجا از که بود ادبی بی کمی بودیم نشسته

 جهانشاه همسر بعنوان من چون...عسل نه دیگه افراد چشم مقابل

 ای دیگه فکر عسل نمیخواستم همم و کردم پیدا حضور اینجا

 ...بکنه
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شد بلند من از تبعیت به هم بهار ... 

 

نمیبینمش؟ کجاست جهان...اینجان کیا ببینید اوه:عسل  

 

 دنبال خودم جلویه که کنه تحریک منو مثال میخواست زنیکه این

 که تصنعی تعجبی با افتاد شکمم به  که نگاهش...میگشت؟؟ شوهرم

 چپشو دست و کرد گرد چشماسو باردارم که نداشته خبر مثال

واوی گفتن بعد و دهنش جلویه گرفت  (WOW)   افتاد قهقه به 

 و بزرگ انگشتر برق...میشه منفجر داره حسودی از که بود معلوم

زد چشممو نگینش از پر ... 

ندادم بروز چیزی ولی گرفت خندم حسادتش و زنانه حس این به ... 

 

 پایدار اینبار دیگه انشاهلل جان عسل میگیم تبریک بهتون:بهار

 ...باشه

 

 رو قضیه کامل طور به عسل که بود کنایه و طعنه از پر بهار لحن

 ...گرفت

 



گفت ای مسخره لحن با و کرد نمایشی خنده  

 

 باهاش زندگی و منه رویاهایه مرد عزیزم،سامان ممنون:عسل

 دعوت عروسیش به مارو چرا پیمان راستی... محضه خوشبختی

 کردم تعجب خیلی گرفته زن پیمان شنیدم وقتی عزیزم اوه نکرد

 یدفعه چرا نمیدونم بود خوشگذرون و دخترباز پسر یه اون آخه

 مطمعنم منکه بست بالش و دست به زنجیر و داد عقیده تعغیر

باشه بهش حواست میشناسم پیمانو خوب میره  زیرآبی ... 

 

 به نسبت مارو میخواست مثال چیه عسل هدف میدونستم من

کنه بین بد شوهرمون  

کاسش تو گذاشت خوب و ننداخت تا و تک از خودشو بهار  

 زهچی.بودیم کرده دعوت آدمارو فقط عروسی واسه عزیزم:بهار

 کامل اعتماد پیمان به من بعدشم.نزدیکمونو فامیالیه یعنی ببخشید

 چشم یه به همرو همین برایه هستی زیرآبی اهل خودت دارم

 ...میبنی

 

 رو اخمو قیافه با و جدی و کشید پر عسل قیافه از نمایشی خنده اون

گفت بهار به   

 ناراحت رو کسی مهمی این به شب این تو نمیخوام که حیفه:عسل

پاپتی دختر کنم چیکارت میدونستم وگرنه کنم ... 
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 اشاره عسل به انگشت با و انداخت باال ای شونه تفاوت بی بهار

گفت و کرد  

دانه پنبه بیند خواب در شتر:بهار ... 

 

 نشست رفت باشه عسل جانب از حرفی منتظر اینکه بدون بعد و

مبل رو  

 

 شکم اون با مات که منی گرفت نشونه منو عسل نگاه تیر اینبار

بودم وایستاده تماشاشون به دست به سیب و گنده ... 

 

 نمیدونم...بود زود خیلی شدنتون دار بچه برایه نمیکنی فکر:عسل

 بعد داری تصیمیم حتما...هستن؟ اینجوری چرا تو مثل هایی زن

ی؟میریز هم به هیکلتو چرا...بزایی هم دیگه تایه چهار سه این  



 

 پنگوئن شبیه االن درسته خب انداختم هیکلم به نگاهی حرفش این با

بودم بچم عاشق من ولی بودم شده ... 

 

 در بازی زبون بی و نمیباختم خودمو آدم یه این مقابل در دیگه

 ...نمیاوردم

 

دادم جواب بهش  

 دار بچه بازم بخواد خدا واگه ایم بچه عاشق جهانشاه و من:یامور

 مهمه میشه درست چیزا اینجور و ورزش لطف به ممهیکل...میشیم

میشیم خانواده یه ما اینه ... 

 

گفت و پرید حرفم وسط   

 

 زندگی بیشتر فرزند که مسخره شعار همون میدونم آره:عسل

 اینکه به فکر از من وای میبنده آدمو پایه و دست بچه...شادتر

 دار بچه حاالها حاال منکه میکنم خفگی احساس بشم محدود

بهتره کنم تجربه رو مادری پاپت با همون...نمیشم ... 

 



 طرف از نمایندگی به میگفت شیطونه بود آدمی چجور دیگه این

 فقط تفکراتم و زنانه حس این...بکشیما گیساشو بهار با مادرا همه

 بچه گفت اونکه کیه پاپت اصال....میکرد فوران زن این مقابل در

نداره دوست  
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پاپت؟؟:یامور  

 

عزیزم پسره...کوتاهاست پا نژاد از عزیزم سگ آره وای:عسل  

 

 بزنم عق میخواست دلم میزد حرف سگ یه مورد در داشت اون

 سگش پاپت به رو بود خودش خون و گوشت از که ای بچه اون

میزدم  کهیر کم کم داشتم دیگه میداد  ترجیح ... 

 

گفت رفتنش قبل کرد داشص کسی ولی کردم نگاهش انزجار با  



 نامزدم زمانی یه ناسالمتی میشناسم جهانشاهو من ضمن در:عسل

 از و نکن کشی جوجه ماشین بخاطرش خودتو طلبه تنوع بود

 تو چرا جهان تعجبم در هنوز من که هرچند ننداز قیافه و ریخت

دیده؟ تو،تو کردچی انتخاب رو  

 

زد بهم یینپا به باال از نگاهی و تحقیر با حرفارو این  

بشنوه حرفمو تا کرد مکثی و نرفت که دادم جوابشو  

 تو اشتباهاتی حتما جهانشاهم الخطاست ممکن انسان عزیزم:یامور

داشته زندگیش  

 

بوده اشتباه تو انتخاب یعنی حرفم این  

 

 اونم باشم داشته بزرگی خانواده جهانشاه با میخوام من:یامور

 همینطور

 

 هیچ هم تو به و میزام و میارم چهب خواستم هرچقدر یعنی این

نداره ربطی  

 

نداشته هیچکس که داشتم یچیزایی حتما منه عاشق اون:یامور  



 

بیاد باد بزار برو و منه ماله جهانشاه یعنی این  

 

ایم همدیگه عاشق ما:یامور   

کردم تاکید   

دارم اعتماد بهش من و عاشق:یامور  

 

 مردایه نمیخواد شناسب روانییتو نامزد اون برو شما بگم خواستم

بشناسی دیگرو ... 

 ای اضافه تیر و بده جوابی نتونست صدازدن رو عسل دوباره

 بهش جواب در منم زد پوزخندی حسادت با که کنه شلیک

ام گنده شکم رو گذاشتم دستمو و زدم پوزخندی  

 تا کردم تماشا رفتنشو گرفت فاصله ازم ای دیگه حرف بدون

 خواستم تا میگیره فیلم ازم گوشیش با هدار دیدم بهار طرف چرخیدم

شد حلقه دورکمرم دستی طرفش برم ... 
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شد خاموش چراغها همه یدفعه ... 

 نور اون با بود روزبه بود گرفته کمرمو که کسی بطرف چرخیدم

 ازش خورده جا دادم تشخیصش میکرد روشن رو فضا که کمی

 در بود کرده جرعت چطور جونم؟ از میخواست چی گرفتم فاصله

بشه؟ نزدیک من به داشت حضور هم جهانشاه مکانیکه  

میکرد نگاه بهم بود نفرت و کینه از پر که چشماش با ... 

 

گفت بود رولباش که مضخرفی لبخند و کشدار  صدایه با  

شدی خوشگل:روزبه   

 

 بود شده باعث میکشیدم که کشداری نفسهایه و قلبم تند ضربان

 کمکم به نجات فرشته مثل بهار...کنه آرومی نا و بترسه مدخترم

توپید روزبه به رو و گرفت بازوم از و اومد ... 

جهانه با حسابت وگرنه بگیر فاصله ازش:بهار ... 

 

گفت و اورد در دهنش از بدی صدایه روزبه  



 اختالت عمم دختر با دیقه دو یه کیه؟نمیتونم سگ جهان:روزبه

 کنم؟؟

 

 زمین پخش بود نگرفته منو بهار واگه کنم تحمل مووزن نمیتونستم

 ...میشدم

 

 اومدنزدیکتر

  میندازم گیرت...شدم بیخیالت رفتی در دستم از کردی فکر:روزبه

منی ماله تو  

شکمم سمت کرد دراز دستشو  

 یقه از که دیدم رو آشنایی مرد سایه یکدفعه افتاد لرزش به تنم

 و مشاجره این متوجه خیلیا...دیوار به کوبید اونو و گرفت روزبه

 و رقص مشغول بیشترشون و بود تاریک جا همه چون نبودن دعوا

 ...خوشگذرونی

 تا کرد کمک بهار بود شده سرد بدنم و میشنیدم گنگ صداهارو

مبل رو بشینم ... 

 بویه این من خودش سمت کشید منو و نشست کنارم ای دیگه کسه

میشناختم رو امن آغوش و آشنا ... 

میکرد وازشن منو  
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 میکشمش...بشه نزدیک بهت کرد جرعت چطور:جهانشاه

حرومزاده...میندازم گیرش اینجا از بیرون...میکشمش  

 

 بدنمو دادن حرکت توان شنیدم رو بهار صدایه شدم آروم کمی

 نداشتم

 

رفت؟؟ کجا پیمان:بهار  

 

بریم اینجا از باید پاشو:جهانشاه ... 

شدم مانعش ولی کنه بلندم تا گرفت ومباز از ... 

گفتم بهش اروم  

باش آروم لطفا اینجا اومدیم چی برایه رفته یادت جهانشاه:یامور ... 

بریم پاشو میگم جهنم به برن همشون:جهانشاه ... 

ناراحته و عصبی میدونستم ... 



 رو خوشایندی حس ریشش ته زبری که گونش رو گذاشتم دستمو

تمگف... کرد القا بهم   

 وقتی میگم راست بخدا...خوبیم ماهور منو عزیزم باش آروم:یامور

خونمون میگردیم شدبر تموم کارت ... 

 

 وقتی از آورده در جیبش از سیگاری و کشید ای کالفه پووف

 رعایت ما پیش بود ناراحت وقتیم نمیکشید دارم بار بود فهمیده

بشم مانعش تا دستش رو گزاشتم دستمو میکرد ... 

 

میاد بدش سیگار از ماهور:ریامو  

 

بوسید شقیقمو کشید،و آغوش به منو دوباره   

کرد زمزمه پیشش لحظه چند عصبانیت از ناشی خشدار صدایه با  

بشم مامانش و ماهور فدایه من:جهانشاه ... 

نمیخورم جم پیشت از ... 

 

 وقتی... میکشید روزبه برایه لب زیر که نشونهایی و خط میشنیدم

 جدا ازش جهانشاهو چطور چیشد روزبه بفهمم ونستمنت شد بد حالم

 این بشه تمون زودتر کاش...رفتن کجا بهار و پیمان اصال کردن

مضخرف مهمونی ... 
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 همگی داشتن حضور جشن این تو که شرکتهایی رئیس و مهم افراد

 یهمگ...بخورن هم کنار رو شام تا بودن نشسته بزرگ میز یه دور

 من به بهارم میکرد بازی غذاش با فقط که جهانم بودن مشغول

 گوشه میخورد غذا وافر میلی با که بود پیمان فقط وسط این میرسید

 هرازگاهی کنه ناز بهار واسه اینکه برایه و بود شده زخمی لبش

میگفت آخی میداد مجالش خوردن اگه ... 

 دستش الهی عزیزم بخور اروم میگفت دفعه هر هم بهار و

 نفرینش این هربار بعد منم بود روزبه منظورش که حتما...بشکنه

میگفتم آمینی ... 

 

 از  نشد خسته مرد این رسید گوش به عسل پدر صدایه دوباره

میجنبه چونش همش مجلس اول از زدن حرف ... 

 



 و شرکتها مورد در زدن حرف به کرد شروع و کرد صاف گلوشو

 اوف علی آقایه ای روسیه رکتش مدیرعامل که اعالمکرد آخر در

شرکت با همکاری  مایل ... 

 

 سهراب میگفت جهانشا بگه رو شرکت اسم تا کرد مکث کمی

 و ببره سوال زیر خودشو اعتبار و اسم که نیست آدمی نادری

 ولی...کنه خرج سامان مثل لیاقتی بی آدم رو اعتبارشو بخواد

 کرد اعالم نادری چون اومد در آب از اشتباه اینبار حدس،جهانشاه

 معرفی قرمز قرارداد برایه رو امینی فرهاد شرکت که

 تو که بود  ای پروژه بزرگترین قرارداد این میگفت پیمان...کرده

 داروهایی و  قرص انبوه تولید منجربه چون میفتاد اتفاق ایران

 صبر ماه چند باید کردنش تهیه برایه بیمارا بیشتر که میشد

کرد ها امینی نصیب رو پروژه این نادری ولی...میکردن  

 

 اون خب دیدم رو جهان دستهایه شدن مشت کرد اعالم اینو وقتی

باشه همسرش و دخترش پیشرفت باعث میخواست بود پدر ... 

 

 و حوصله بی که بود کشیده خوردن غذا از دست دیگه پیمان

گفت جهان به رو ناراحت  

بریم دیگه ما بهتره جهانشاه:پیمان ... 
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 همه بودیم عمارت به برگشت راه تو و پیمان ماشین سوار همگی

 صحبت دماغ دل هیچکدوم نمیزدیم حرفی و بودیم کرده سکوت

 نبود...نبود چیزی کم ها امینی مقابل در شکست...نداشتیم کردن

 رفته فرو عمیقی فکر تو و کرده ساکت انقدر رو من جهانشاه چون

 ...بود

 

 فحشی و فرمون رو پیمان دست ضربه با که بودیم هپروت وت همه

پریدیم جامون از داد نادری به که  

 

چلغوز نادری لعنت پدرت بر ای:پیمان ... 

 

 کرده خارج غمبرک دنیایه از مارو که توپیدیم بهش همزمان همگی

کرد حوالش هم گردنی پس جهانشاه حتی بود ... 

داد گیر من به که شتنگذ دیری ولی کرد سکوت ترسش از  اونم  



 

نیست؟؟ پسر اسم ماهور یامور ببینم:پیمان  

نیست معلوم بودنش ناراحت و خوشحال پیمان این اصال   

 وگرنه نگرفت پیشو که ندارم حوصله واقعا  فهمید ندادم جوابی

دارم خاصی تعصب اسمش و بچم به نصبت من میدونست ... 

 

 چون باشن نغمگی اگه حتی دارن نیاز سکوت به آدما گاهی 

 میزنه حرف دیوار با داره انگار بزنه حرف یکی هرچقدرم

 پوزخند نمیتونستم منکه خب بود وضعیتی همچین تو االن جهانشاه

 ها امینی مثل نادرستی آدمهایه اونم کنم تحمل رو رقیبم  پیروزی

 از تا گرفت گروگان منو چطور امینی سامان نرفته یادم هنوز

 تخته و در خدا نیستن حسابی درست آدم ومهمعل بگیره باج جهانشاه

 با...میان هم به خیلی سامان و عسل کرده جور باهم خوب رو

کردم نگاه سمتش به بهار آروم صدایه .. 

میکنم؟؟ صدات دارم ساعته یه بابا کجایی:بهار  

گفت و کرد نخودی خنده و گرفت سمتم رو گوشی صفحه  

 

نگا اینو:بهار  !!! 

 بود افتاده صدامونم میزدم حرف عسل با اشتمد بودم من اینکه عه 

کرد گل فضولیش پیمان این که افتادیم خنده به بهار با ... 
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 ماهم بدین هست داری خنده میخندین؟؟چیز چی به دارین چیه:پیمان

 نگاه بده بهار هان...نیستیم خوبی روحی شرایط تو االن کنیم نگاه

 !!!کنم

 

 میدم خونه تو...باقالیا قاتی نریم بکن رانندگیتو تو عزیزم نه:بهار

کن نگاه  

 

 کنه ول که بود شده تیز خیلی پیمان فضولی هایه شاخک انگار

نشد ماجرا ... 

 

 داد و کرد زیاد رو ویدیو ولوم بهار...بشم بهار مانع خواستم تا

جهانشاه دست  

 



کن گوش وصداش فقط هم تو پیمان...خان جهان بگیرین اینو:بهار  

 

 عسل با بود گفته قبال چون میترسیدم جهان العمل عکس از نه وای

نزارم دهن به دهن ... 

 آخر تا رو فیلم من خوردنایه حرص به توجه بی همگی

 بهار با تاوآخرس اول میکنه نگاه طنز فیلم انگار که پیمان...دیدن

 خاموش صفحشم حتی و شد تموم جهانشاه دست تو ویدیو...خندیدن

فاتحه پنجعلی بابا قول به یعنی این و برنگشت ما سمت یول ... 

 استرس بود نکرده نگاه بهم جهانشاه هنوز ولی عمارت به رسیدیم

 موتور ترس از منم و طرفم چرخید یدفعه شدیم که اتاق وارد گرفتم

کرد کوتاهش خوب جهان که افتاد راه به زبونم  

 

بخدا جهانشاه:یامور ... 

 

 حتی میبوسید منو ولع با شد کور نطقم لبام رو شلبا گرفتن قرار با

 سمت برد و کرد بلند منو براحتی...کنم همراهیش نمیداد امون

بود تنمون مهمونیمون لباس هنوز کشیدم دراز کمکش به تختمون ... 

کرد زمزمه گوشم کنار خشدارش صدایه با  

 و شوهرش از که رسیده جایی به من کوچولو سنجاب:جهانشاه

میکنه دفاع بچش ... 



نبود ناراحت پس اومد لبام رو لبخندی ... 

 

میخندی چرا چیه:جهانشاه .... 

میکنی تنبیهم شدی ناراحت حتما گفتم من:یامور ... 

 

نرسیدی آقاتون به وقته خیلی جاشه سر که تنبهیت:جهانشاه ... 

 

 میومد قلقلکم منم که تنم تمام بوسیدن به کرد شروع حرفش این بعد

میخندیدم و ... 
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 جهانشاه و پیمان...میگذشت عسل نامزدی جشن از هفته یک

 همش مدت این تو و بودن ناراحت خیلی قرارداد اون بخاطر

میخوردن افسوس ... 



 جهانشاه به نادری سهراب  صبح ناباوری و تعجب کمال در ولی

 االنم و کرده سکته جشن فردایه امینی فرهاد که گفت و زد زنگ

 زودتر که گذاشتن فشارش تحت ای روسیه شرکت گفت بیمارستانه

 و نیست گرم سامان به دلش که گفت کنن شروع رو پروژه میخوان

 قراردادو این که بود کار تو عرضش و امینی فرهاد بخاطر

 به دخترم و تو اختالف که گفت بده جوش اونا بین میخواست

 گفت هست هم مندهشر عسل بخاطر بسا چه و نداره ربطی کارمون

 پروژه این از بتونه که نداره سراغ شرکتش و جهانشاه از بهتر

بیاد بیرون سربلند بزرگ ... 

 

 اگه که هست یکی نمیدونیم ولی نمیشه اصال میکنیم فکر ما گاهی

 و برگشت ورق ما تعجب و حیرت کمال در میشه چیزا خیلی بخواد

میشکستن گردو دمشون با که بودن جهانشاه و پیمان االن ... 

 

 و میکرد رو چیزی هوس همش بود مشکوک رفتاراش یکم بهار

میزد دستبرد داشت زیاد...  و ترشی که ما یخچال به بیشتر  

کیش بودن رفته بانو مهین و نادرخان ... 

 ولی میکرد،میاورد درست خودش که هایی لواشک از برام خاتون

 تیکه هی فقط بهار این دست از ولی نکنم روی زیاده میگفت

میرسید من به کوچیک ... 

 



 و بهار با بودن برنگشته هنوز پیمان و جهانشاه و بود شده شب

پیچید دردی،زیرشکمم که میدیدم فیلم داشتیم خاتون ... 
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 به بود زده زنگ خاتون که کنم تحمل دردو بودم نتونسته دیگه

رسیدن زود یخیل بودن خونه نزدیک چون اونام جهانشاه ... 

 

 خونه وارد سراسیمه پیمان و جهان و شد باز خونه در

 چیه واسه درد این پس نیست بچه اومدن بدنیا وقت االنکه...شدن

 کنم تحمل نمیتونستم من و بود پیچیده شکمم تو فرسایی طاقت درد

 باعث که پیچید شکمم زیر دردی میگرفتم هم سرگیجه داشتم کم کم

کرد بلندم رسید من به تا شاهجهان بزنم جیغی شد ... 

 سرش پشت  انگار هم بقیه کرد خارج عمارت از منو احتیاط با

 فریاد با ولی میرفت سیاهی چشمام میومد صداشون چون میدویدن

  هیچی که من گوش پرده شد بسته دوباره و باز چشمام جهانشاه

شد پاره هم بچه گوش پرده مطمعنن ... 



 اورژانسی به نزدین زنگ ادین؟چراند خبر زودتر چرا:جهانشاه

 ...چیزی

 

 جهانشاه جواب میزد نفس نفس که همونطور شنیدم رو بهار صدایه

داد رو  

 

 جهانشاه باید گفت کرد لج خودش کردیم اصرار خیلی ما بخدا:بهار

 ...بیاد

 

 باز چشمامو زور به ماشین صندلی رو گذاشتتم جهان کردم احساس

 بشینه جلو گفت بهار شه سوار کنارم خواست جهانشاه تا دیدم کردم

 راستم سمت خاتون نشست فرمون پشت پیمان...باشه کنارم اون تا

گرفت دستمو میخوند صلوات و آیه که همونطور و نشست ... 

 زد یدفعه پیمان که زدم جیغی دوباره اومد در حرکت به که ماشین

 و انداخت من به نگاهی استرس و حرص با جهانشاه ترمز رو

گفت حرص با و کوبید پیمان بازو به یمشت  

 

ترمز؟ رو زدی چرا یابو میکنی چیکار:جهانشاه  

کشیدم جیغی دوباره که بزنه حرفی خواست پته تته با پیمان  

 



خاتون واییییی...مردممم خدا واییییی:یامور  

میکردن دعوا صبح تا خنگا مثل بود اینا به اگه ... 

دز داد که شنیدم رو بهار صدایه دوباره  

 

 میریم داریم ما نیست خوب یامور حال خانوم لقا مه:بهار

 ....بیمارستان

 

بود؟؟ کی لقا مه  

 

میاد دنیا داره بچه میکردم احساس ... 

 فردا به پیچیده تنم تو که دردی این با میکردم احساس

 چنگ رو بود تنم که  سارافونی گوشه و میکردم گریه...نمیرسم

بره تندتر خواست انپیم از بهار که میشنیدم میزدم ... 

 برگشته که دیدم رو جهانشاه اینبار کردم بسته و باز چشمامو دوباره

 تو حرص،عصبانیت،ناراحتی،نگرانی میکرد نگاه  من و عقب بود

میزد موج قیافش ... 

 تکون که بود جهانشاه هایه لب دیدم و شنیدم که چیزی آخرین

گفت و خورد  

 



یممیرس االن عزیزم کن تحمل:جهانشاه .. 
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 تا بود آشنا نا محیط کردم باز چشمامو گلوم خشکی احساس با

کشید تیر شکمم زیر بخورم تکونی خواستم ... 

 

 تر هوشیار و کردم باز کامل چشمامو شنیدم رو بهار صدایه 

 ...شدم

بود ایستاده بودم خوابیده روش که تختی کنار بهار  

بیمارستانیم تو االنم...زدن بخیه شکمتو عزیزم نخور تکون:بهار  

 

 چشمایه شده اینشکلی چرا بهار...نمیشدم منظورش متوجه اصال

 گذاشتم آروم دستمو بود چی واسه قرمزش و  کرده پف اندازه بیش

کو بچم پس...نکردم حس رو چیزی ولی شکمم رو ... 

بود چیشده بچم...نبودن خوب اصال که میرسید ذهنم به فکرایی  



 

زدم حرف بعد افتادم گریه به اول همیشه مثل   

 گلوم کردن تر برایه آبی اینکه قبل...بود گرفته و خشدار صدام

میخواستم بیقرارم قلب برایه بچمو بخوام  

 

اومده سرش بالیی نمیکنم؟چه حسش بهار؟چرا کو بچم:یامور ... 

 

شد خم سمتم و گرفت دستمو بهار   

 بود ماهگیش هفت تو اینکه برای...اومده بدنیا بچت عزیزم:بهار

ببینی تا میارنش...دستگاه تو گذاشتنش  

 

 بهار چشمایه تو که ناراحتی و نگرانی ولی شد راحت خیالم یکم

 نگران اینهمه چرا پس اومده بدنیا بچه اگه...کنم تفسیر چی رو بود

میگه دورغ بهار نکنه...ناراحته و  

 

مگفت جیغ وبا افتادم گریه به دوباره ناخوداگاه   

 

 چیشده؟؟جهانشاه من ماهور بگو بهم...بهار میگی دروغ:یامور

 کجاست؟؟



 

 احساس شکمم تو رو زیادی خیلی درد شم بلند جام از خواستم تا

 ...کردم

 تو نگران و آشفته وضع با که دیدم رو جهانشاه من و شد باز در

کشد عمیقی نفس بازم چشمایه دیدن با...شد ظاهر در درگاه  

 حضور به توجه بدون و شد خم سمتم و گرفت دستمو نزدیکتر اومد

 انداختم بینمون ای فاصله نگران من  کرد بغلم و بوسید لبهام بهار

گفتم بغض با و گرفتم بود تنش که کتی یقه از  

 بگین خدا رو کجاست،تو من جهانشاه،ماهور چیشده بگو تو:یامور

 چیشده؟؟

افتادم هق هق به  

آره مرده بچم:یامور .... 

 

 خودم به آسیبی تا گرفت بازوهام از  دید بیقراریمو که انشاهجه

 نزنم

 

 فردا...خوبه حالش بچمون باش آروم...عزیزم باش آروم:جهانشاه

مامانش بغل میاد...ببینتش مامانشم تا میارنش  

 



 به اشکی چشمایه همون با ولی شد قطع گریم حرفش این با

کردم نگاه چشماش   

ببینم؟ تا یامور؟میارنش جون به بگو انخوبه،جه حالش واقعا:یامور  

 

میارنش یامور جان به: گفت فقط جهانشاه ... 

 

شد قطع مکالممون پیمان اومدن با ... 

 

 وبهار من که کوچیکی فرشته عروسک و بچه وسایل کیف با پیمان

 درست براش سازی عروسک آموزش و رفتنمون کارگاره لطف به

بود آورده براش رو بودیم کرده ... 

 و میخندید و میگفت که بده روحیه من به میخواست پیمان کنم رفک

میکرد شوخی ما با ... 

 گوشیش از  برداشت رو ماهور کوچیک هایه پیراهن از یکی

 و حرکات این جهانشاه جلویه رفت رقص با و گذاشت آهنگی

 شایدم بشینه لبمون رو لبخند بود شده باعث پیمان رفتارایه

 میدونستم فقط چی، از نمیدونم اما کنن پرت منو حواس میخواستن

 اینو کنه عوض رو سرمم بود اومده که پرستاری خوبه ماهور حال

نوزاداست بخش تو من ماهور که کرد تایید ... 

 



 قری یه وسط بیا یا شدی بابا واقعا که حاال جنوب قطب جهان:پیمان

بیاد کن رد شاباشو یا بده ... 

میخندید دل ته از پیمان هایه لودگی این به بهار ... 

 صدی تراول یه برداره سرش از دست پیمان اینکه برایه جهانشاه

 بر سرش از دست نکرد خالی رو جهان جیب تا اون ولی داد بهش

 ...نداشت

من سراغ اومد رقص با ایندفعه   

 گفته دکتر میگفت بهار بخندم نمیتونستم شکمم درد بخاطر منم

 سزارین به مجبور و کهخطرنا بچه و من برایه طبیعی زایمان

 ...شدن

 

آبجی بیاد کن رد ماچو عوضش....یامور نداری پول تو:پیمان ... 

گفت و داد حلش جهانشاه حرفش این با  

 

بزمجه اونطرف شو گم برو:جهانشاه   

 

بود افتاده درد به شکمم خنده از  

 



 خندمو نمیتونم...کنه بس بگو بهش روخدا تو بهار وای:یامور

میگیره درد شکمم کنم کنترل ... 

 شد جیم وسط از پیمان شدیم ساکت همه پرستار ای یدفعه ورد با

سرمون رو گذاشتیم رو بخش که گفت بود شده عصبانی پرستارم ... 
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 بودم دیده دخترمو من و بود گذشته ماهور اومدن بدنیا از هفته دو

دادم هم شیر بهش حتی ... 

 میگفتن بهم بود مونده بیمارستان ماهور ولی  بودم شده مرخص من

 من ماهور...بمونه دستگاه اون تو باید اومدنش بدنیا زود بخاطره

 انداخته تنگ داخل که بود کوچیکی رنگ قرمز ماهی مثل

 ریش براش دلم خوابیده بیحال و آروم میدیدم وقتی...بودنش

 ...میشد

 میتونم رو اهورم که میشدم خوشحال یکم بیمارستان میرفتیم وقتی

 تک دخترمون و میومدیم ما میشد تلخ خیلی برگشت وقت ولی ببینم

اونجا میموند تنها و ... 



 این ولی عیادت بودن اومده نمیشناختم میشناختمو که کسایی همه

 همه...کنن ذوق و ببینن هم اونا که نبود ای بچه از خبری وسط

 ولی میگرفتم هبهون همش...بود بیقرار من دل ولی میدادن دلداری

 خوب کامل بخیم جایه هنوز...میکرد نوازشم و ناز که بود جهانشاه

 تو بهار و خاتون نظارت با و جهانشاه دستور به من و بود نشده

 شیمی دوره تو پیمان مادره بود اومده هم لقا مه...بودم استراحت

 چشماش تو که امیدی ولی بود ریخته موهاش همه و بود درمانی

 چون بود شده نرم یکم پیمان کنم فکر...میداد روحیه مآد به بود

 لقا مه با رابطش بهار نمیزاشت محلشم ولی نمیزد مادرش به حرفی

اینجا بود اومده تنها چندباری من بهانه به لقا مه...بود خوب ... 

 

 منو دوباره امروز جهانشاه که کردم گریه و اصرار انقدر 

 رو ماهور و بودم وایستاده هشیش پشت االنم بیمارستان برگردوند

 بود رفته جهانشاه میرفتم صدقش قربون دلم تو و میکردم تماشا

 از رو بخره ماهور برایه تا بودن گفته بیمارستان از که وسایلی

 آغوش به رو ماهور که بودم بیقرار اینطرف منم بگیره داروخونه

 ادموایمیست سرپا اینجا و میکردم تحمل تنمو درد بخاطرش...بکشم

بود جهانشاهم و من عشق ثمره تنم پاره و بود بچم اون ... 

 زنان جراح آورد بدنیا رو ماهور که همونی دیدم رو آشتیانی دکتر

 من با پرسی احوال و سالم از بعد که مرد دکتر یه همراه به بود

 دختر سراغ رفتن که دیدم شیشه پشت از شدن نوزادان اتاق وارد

 وقتش دیگه کنم فکر میکردم تماشاشون دلبخن با منم...من کوچولو



 خونه برن باهم تا باباش و مامان بغل بیاد خانوم بودماهور شده

 این اونم داخل به ورود اجازه چون میگن هم به چیا نمیشنیدم

 بیان خودشون تا موندم منتظر نداشتم رو بار دومین برایه و ساعت

 بیرون

 

... شدن خارج اتاق از میکردن صحبت انگلیسی باهم که همونطور

 دوتاشونم به رو همین برایه بمونم منتظر نمیتونستم رفتم نزدیکتر

 پرسیدم

ببریمش؟؟ چطوره،میتونیم ماهور حال:یامور  

 بود جوونم که مرد دکتر اون حرفی،بزنه تاخواست آشتیانی خانوم

گفت و گرفت دستش تو هایه برگه از نگاهشو  

 

نیست خوب اصال بشقل وضعیت ببرینش کجا خانوم نه:دکتر ... 
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 بدنیا مادرزادی قلبی بیماری با و ضعیفه خیلی نوزاد بدن:دکتر

 به هم بچه اومدن بدنیا زود نیست خوبی وضعیت تو اصال و اومده

 بگم بهتون تر ساده بخوام...زده دامن بیماری این از ناشی خطرات

 نیمه نصفه که قلبی این نیست معلوم و نداره قلب بچتون انگار خانم

 با بشه که نیست جوونم یا بزرگسال آدم...بیفته کار از کی میزنه

 میشد درصد چند احتمال به حتی اگرم برد پیش از پیوند،کاری

 بهشون احتمال عمل اتاق تو بیهوشی از بعد داد انجام رو عمل

صفره اومدنش ... 

 

 این همه دکتر چی؟؟یعنی یعنی میشد اکو مغزم تو دکتر صدایه

 کنم باور نمیتونستم اصال...میگه من ماهور راجب داره حرفارو

 خشک خشک کویر مثل گلوم آن یک به میچرخید سرم دور دنیا

 کردن نصب ماهور به که هایی لوله و سیم اون همه پس...شد

نبود اومدنش بدنیا زود بخاطر ... 

زدم لب شک با  

 مادر من...میزنین؟؟ حرف نوزاد کدوم راجب دارین شما:یامور

 ...ماهورم

 

گفت و انداخت دستش تو هایه ورقه به نگاهی دوباره دکتر  

 

ارجمند جهانشاه فرزند ارجمند ماهور نوشته اینجا بله:دکتر ... 



 

میرفت سیاهی چشمام و گیج سرم... پاهام رو گذاشتم دستمو ... 

 

خوبه؟؟ حالم میپرسیدن ازم که میشنیدم دوتاشونم صدایه  

 زمین رو نشستم بدبختا عین زمین افتادم و کنم تحمل وزنمو منتونست

 اون و آشتیانی دکتر زدم زار وضعیتم و موقعیت به توجه بی و

کنن آرومم میخواستن مرد دکتر ... 

 

چخبره؟ اینجا گفت که شنیدم جهانشاهو صدایه  

 

 و بود وایستاده وسط،راهرو کردم نگاه طرفش به و شده ساکت

میکرد تماشا منو وضعیت  

 شدم نزدیک بهش و شده بلند جام از و  کرده جمع توانمو همه

 حفظ تعادلمو میکردم سعی ولی بود شده سست زانوهام

 چشمام میلرزیدم ناراحتی و حرص از کردم مشت دستامو...کنم

 ...میسوخت

 

زدم سینش به اولو مشت  

گفتم خشدار و گرفته صدایه با  



 

خوبه حالش ماهور گفتی که تو:یامور  

 

دوم مشت  

خونه میبریمش روزا همین گفتی توکه:یامور  

سوم مشت  

نداره قلب من ماهور جهان؟میگن میگن چی اینا پس:یامور ... 

 

 در و بود وایستاده زیری به سر با جهان بودم افتاده هق هق به

 کنارمون پرستاری نمیکرد کاری مشتام جون کم هایه ضربه مقابل

 هارو بچه بقیه تا باشم آروم یخواستم ازم و  بود وایستاده فاصله با

 ...نترسونم

 

 سینه به مشتام با...کنم کنترل خودمو میتونستم چطوری آخه

دورغگو میگفتم بهش و میزدم ضربه جهانشاه  

 

 که نامعلوم اصوات به شد تبدیل حرفام و ها زمزمه رفته رفته 

 بازوهاش و سینه بین منو و زد گره شونم دور دستتشو جهانشاه

 رفتم فرو بیخبری عالم به سرگیجه و ضعف از من و کرد ونیزند



 چرا کرد پیدا لفظی درگیری دکتره با جهانشاه که شنیدم آخر لحظه

گفته من به اینارو ...  [27.10.19 09:57] 
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 لحظه چند کنم درک وضعیتمو تا کردم باز چشمامو بوقی صدایه با

 آرامبخش که رانگا میکشید تیر سرم و بودم منگ کشید طول

 نگاه شدم بلند...باشم خورده باهم مسکن چندتا یا باشم کرده مصرف

 کردم مرتب سرم رو شالمو بودم جهانشاه ماشین عقب صندلی کردم

 داشت که شنیدم رو نگهبان صدایه  بودیم بیمارستان حیاط تو هنوز

 غروب... بزنه بوق بیمارستان محیط تو نباید میداد اخطار مرده به

 میدونستم نیومدم بهوش بیمارستان تخت رو که خوب چه...بود شده

نمیکنم پیدا خوبی حال میدونست جهانشاهه اینکاره ... 

 

 و نامرتب موهایه این دیدم جهانشاهو که شم پیاده ماشین از خواستم

کالفست و ناراحت من مرد میداد نشون ناهماهنگ هم لباس ... 

 فاصله با لیو من کنار عقب صندلی و شد ماشین نزدیک

 روشن فندک با و آورد در جیبش از سیگاری نمیزد حرفی...نشست

 و پنجره از بیرون به ساکت همونطور...نکش ندادم اخطار کرد

کنم پرت ماهور از حواسمو نمیتونستم زدم زل نامشخصی جایه ... 



 سیگارو کنم فکر نشد پیاده جهان ولی شد بسته و باز ماشین دره

بیرون انداخت ... 

 با جهانشاه که بپاشم فرو دوباره که داشتم نیاز تلنگر یه به گاران

 فراهم رو زمینه این زد صدا اسممو  که مردونش و خشدار  صدایه

 کرد

 

یامور: جهانشاه  

 

 تو پاهامو و صندلی رو کشیدم دراز...شکست اشکام راه سد دوباره

 و مکث بدون جهانشاه پایه رو گذاشتم سرمو و کردم جمع شکمم

موهام بین کرد فرو دستشو و زد کنار شالمو للیتع ... 

 

یامور نکن گریه...باش آروم.عزیزم باش آروم:جهانشاه ... 

 

 اولین این...داشت بغض هم جهانشاه صدایه میشنیدم درست داشتم

 بودم صداش تو ناراحتی و بغض از حجم این شاهد که بود بار

 ماه چند یشهم مگه کنه خالی خودشو یکم و کنه گریه اونم کاش

 میشه مگه نکنی؟ پیدا احساس بهش و باشی کسی اومدن منتظر

 مریضیش بخاطر و بگیری مامان و بابا لقب بشه باعث اومدنش

 نفس کنه حسش بگیره بغل بچشو آدم میشه نکشی؟؟مگه عذاب

 بهش امیدی هیچ که نباشه ناراحت بعد تنشو عطو کشیدنشو



 درک حضورشو دیمکر حس رو ماهور جهان و من.... نیست؟؟

 چشیدیم ولی کوتاه هرچند بودنو مادر و پدر شیرین حس اون کردیم

 و نیفتاده اتفاقی هیچ بگیم و بشیم بیخیالش میتونیم چطوری پس

 تنها اونو نمیشم ماهور بیخیال من نه...کنیم فراموش زود نبودشو

 جون بیمارستان گوشه نمیزارم وجودمو از ای تکه من نمیزارم

 ...بده
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 جام تو تصمیمی با...میکرد نوازش موهامو حرف بدون جهانشاه

 ولی شده سرخ گریه فرت از چشمام و صورتم میدونستم نشستم

 و ضعیف موجود اون برایه جیگرم کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 آتیش میکشید نفس و میزد دل آروم که دستگاه اون تو کوچیک

 دلم کنه سیر خودشو و بخوره شیر خوب تونستنمی وقتی میگرفت

میشد کباب ... 

 

 دادم قرار مخاطب رو جهانشاه گرفته و خشدار شدت به صدایی با

گفتم التماس با و گرفتم بازوش از  



 

 اینجا از رو ماهور روخدا تو خدا رو تو جهانشاه:یامور

 بریم میدونم من...نمیاره دووم اینجا اون خونمون ببریمش...ببریم

 من...میشه خوب اومدنشن منتظر نفر چند کنه حس وقتی خونه

 ...میدونم

 

 یجوری میخواستم ولی پایست بی و احمقانه خیلی حرفم میدونستم

بدم امید خودم به ... 

 

 کشید صورتش به دستی کالفه بود موافق حرفم با انگار که جهانشاه

گفت آروم و  

 اصالنی ردکت با ولی خطرنانکه بردنش گفت دکترش:جهانشاه

 تهیه برامون داریم الزم که هرچیزی اینجا  میاد گفت کردم صحبت

 نمیزارم میگیرم هم پرستار براش باشه خونه تو ماهور تا میکنه

بره دستمون از راحتی این به بچمون ... 

 

زدم روش به لبخندی باشن داده انرژی بهم انگار حرفش این با   

 

زمعزی ممنون خیلی...خوبه آره آره:یامور  

 



 و کردم نزدیکتر بهش  خودمو بود تنم تویه که دردی به توجه بی

 من حامی جهانشاه کردم حلقه گردنش دور دستامو و بوسیده گونشو

بود ماهور و من به متعلق فقط گرم آغوش این بود ... 

 بین عمیقی نفس فشرد آغوشش تو کمی منو و طرفم چرخید اونم

کشید موهام ... 

 

زد پچ گوشم کنار  

 

 فقط تو...عزیزم میکنم ماهور و تو بخاطر هرکاری من:انشاهجه

نباش ناراحت  

 

 دستامو گره و کاشتم گردنش شاهرگ رویه درست دیگه ای بوسه

کردم محکمتر ... 
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... خونه ببریم رو دخترمون تا کرد خودشو تالش تمام جهانشاه

 بتونیم خواستیم که ساعتی و وقت هر و باشه ما نزدیک که جایی

 زهر بهم هارو خوشی همه بود وجودم تو که ترسی...ببینیمش

 بود ترس اون...چیه میدونستم میکرد سنگینی قلبم رو چیزی میکرد

 از نمیذاشت و بود کرده سنگین و تنگ نفسمو که بود ترس آره

 دختر... دخترم دادن دست از ترس،ترس...ببرم لذت شدن مادر

 من ماهور...بود چروک کمی و قرمز صورتش هنوز که روزم ۱۴

 بشه بلند موهاش که روزی اون میرسه یعنی داره پشتی کم موهایه

 موهاش رو بزنم خوشگل هایه سر گل یا ببندم کش با بتونم من و

 گور و گم همشونو روزبه و داشتم بچگی تو منم که همونا از

 به هن کنم فکر ماهور بودن به میکردم وادار خودمو...میکرد

میکردم التماس خدا به هرنفس تو و ثانیه هر تو نبودش ... 

 

 و احتیاط با خیلی اون و بود جهانشاه بغل شده پیچ پتو ماهور االن

 نوازش رو دخترش صورت شستش انگشت نوک با آروم

 دکتر... بمونه آزاد هوایه تو زیاد نباید بود گفته دکتر...میکرد

 توش باید ماهور که تگاهیدس تا بود اومده ما همراه اصالنی

بکنه نصب رو کنه استشمام اکسیژنش از و بخوابه ... 

 

 دکتر رانندش که شد متوقف عمارت در مقابل جهانشاه ماشین

 زحمت خیلی  ماهور برایه که جهانشاه خانوادگی دکتر بود اصالنی

 تو پستونکش... اون به حواسم همیه بود ماهور به فقط نگاهم کشید



 ماشین از داشتم استرس دیگم دسته تو وسایالش بقیه و بود دستم یه

کردم باز جهانشاه برایه رو ماشین دره و رفتم تند شدم پیاده ... 

 اضطراب...باشه مواظب خواستم جهانشاه از نگرانی و استرس با

 خودم دسته این که بود معلوم حرکتام و رفتار همه از

 بغل تو که ماهور زیر ودستم ناخواداگاه شد پیاده که جهانشاه...نبود

میاد سرش بالیی میکردم فکر هرآن بود،گذاشتم جهانشاه ... 

 دیگش دسته با و داشت نگه رو ماهور دست یک با جهانشاه

 به داد تکونم کمی ماهوره به هنوز نگاهم دید وقتی گرفت بازومو

کردم نگاه صورتش ... 

 

 هنوز خودت تو...نباش نگران عزیزم ماهورم مراقبه من:جهانشاه

 یامور دیدی خودتو...نیستی خودت بفکر اصال...نشده خوب حالت

شده گچ عین رنگت ... 

 

 زیاد نباید ماهور که بود این به هواسم همه میگه چی نمیدونستم

بمونه بیرون ... 

 

 [28.10.19 20:44] 

458 

 



 

 

 هم بانو مهین و نادرخان بودن منتظرمون حیاط تو مشدی و خاتون

 خبری بودیم نتونسته اوضاع این تو تهران گردنبر فردا بود قرار

بدیم اونا به ... 

 

کشید آغوش به منو و پیشواز اومد خاتون   

کرد زمزمه مادرانه گوشم کنار  

 

 زندگی مادرش و پدر کنار وسالم صحیح دخترمون انشاهلل:خاتون

اومدین خوش...مادر ببینی شدنشو عروس...کنه  

 

 گرفت روسریش گوشه با اشکشو نم گرفت فاصله ازم وقتی

 تموم تا خواست منم از...اتاقش بردن رو ماهور دکتر با جهانشاه

 و روحیم اوضاع این با میدونستم خودمم...نباشم کنارشون کار شدن

 به درست اونا نمیزاشتم مطمعنن و شدم گیر پا و دست ترسم

برسن کارشون ... 

 

نداره نیاز چیزی جهان آقا ببینم برم زوتر من:مشدی ... 

 



 قدم عمارت سمت آروم و دادیم تکون سری فقط من و خاتون

میکرد نوازش دستش با کمرمو همزمان خاتون...برداشتیم ... 

 

 برایه داره ضرر ماهور برایه گفتم کنم دود اسپند خواستم:خاتون

 اسپند شما اومدن قبل و کردیم جور مشدی با بستاشو حیاط تو همین

آتیش رو ریختم ... 

 

و گفته ممنونی  

پرسیدم خاتون از  گرفته صدایه با  

 

کجان؟؟نیستن؟؟ بهار و پیمان پس:یامور  

 

گفت و کشید آهی  

 

خونشونن...هستن مادر چرا:خاتون  

 

 نیان ولی باشن بهار و پیمان ممکنه محاله که میکردم فکر این به

ایستادم حرکت از خاتون حرف ادامه با که ماهور پیشواز  

 



 آقا خونه رفت عمارت بود اومده رهدوبا لقا مه مادر ای:خاتون

 خونه پیمان آقا خونشون تو ترکید توپ  انگار آقا اومدن بعد پیمان

 دعوا بیچاره بهار با داشت کنم فکر سرش رو بود گذاشته رو

 با خانوم لقا مه دیدم میکردیم دود اسپند داشتیم وقتی...میکرد

ونبیر اومد پیمان آقا خونه از خراب حال و اشکی چشمایه ... 

 

افتاد گریه به خاتون  

 

 بعد ندیدی تو دخترم آخه...کبابه هم بچه این برایه جیگرم:خاتون

اومد سرش بالیی چه خواهرش مرگ ... 

 

 اوضاع این تو نباشه هیچی نگران و باشه آروم خواستم خاتون از

 چیز همه ولی بده دلداری من به میخواست یکی قاراشمیش

انگار بود شده برعکس ... 
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 خونه طرف دویدم خودمم عمارت بره خواستم خاتون از

 اون...نمیکنم فراموش پیمانو باشه مرگمم دم اگه حتی...پیمان

باشم توجه بی بهش میتونستم چطور بود برادرم ... 

 

 بیشتر نمیومد صدایی هیچ کردم باز درو آروم بود باز خونشون در

 میومد بهار مواقع بیشتر چون بودم دهنیوم اینجا بار سه،چهار از

 ...پیشم

 

 گشتم چشمام با جارو همه ندیدم رو کسی اولش شدم که خونه وارد

 بود گرفته دستاش بین سرشو و بود نشسته آشپزخونه تو پیمان

بود شیشه خورده از پر آشپزخونه رفتم که نزدیکتر ... 

 

زدم صداش تعجب با  

پیمان؟:یامور !! 

 

 سرخ و متورم صورتش و قرمز چشماش کرد همنگا و پرید جا از

بود شده ... 

 

پرسیدم و  کردم اشاره  ها شیشه خورده به چشمام با  

 



کجاست؟؟ افتاده؟؟بهار اتفاقی چخبره؟؟چه اینجا:یامور  

 

گفت ناراحت و کالفه  

 

نمیدونم:پیمان  

شکسته کی اینارو نمیدونم چی یعنی:یامور ... 

 

زدم داص بهارو و انداختم سرم تو صدامو ... 

 

کردم سکوت پیمان صدایه با  

 داره دیدم اومدم...من خونه تو...خونه آوردتش دیدم اومدم:پیمان

 میدونست...نمیاد خوشم ازش بودم گفته بهش...میکنه پذیرایی ازش

یامور نداشتم انتظارو  این ازش...کرد اینکارو و ... 

 

 یمانپ آقا اینکه یعنی دستش و سر حرکات و پیمان حرفایه این

پشیمونه االن چی عین و کرده یکاری ... 

 

کی؟؟:یامور  

گفت میز دودو که چشمایی با و گزید لب پیمان  



 

زنم،بهار:پیمان ... 

 

شنیدم سرم پشت از بهارو گرفته صدایه  

 

سالم:بهار  

 

 احساس که شد گشاد ای اندازه به تعجب از طرفش،چشمام چرخیدم

بیرون میزنه حدقه از کردم  

 

آوردین؟؟ ور ماهور:بهار  

 

سمتش رفتم عجله با  

 

اومده؟؟ سرت بالیی شده؟؟چه چی پیشونیت گوشه:یامور  

 

 [29.10.19 18:16] 

460 



 

 

 

 

 طرف چرخیدم دستپاچگی باهمون باشم جوابش منتظر اینکه بدون

گفتم عصبانیت با میکرد تماشا مارو مغموم که پیمان  

 

تو؟؟ کردی زدی؟؟چیکار بهارو تو...پیمان نمیشه باورم:یامور  

 

نشست شونم رو بهار دست...شد گرد تعجب از پیمان چشمایه  

 

گفت گرفتش صدایه همون با دوباره  

نزده اون یامور:بهار ... 

 

گفت حرص با پیمان  

 

اه....پوووووف تو،تو:پیمان  

 



 رو زد محکم...میاورد در خودش از پیمان که بود اصواتی چه این

 پیشونیش

 

 بلند دست بهار رو میتونم من که کردی فکر این به چطور تو:پیمان

نمیکنم غلطی همچین هیچوقت من...یامور کنم ... 

 

گفتم خسته و دادم تکون هوا تو دستامو  

 

پیمان؟؟ افتاده اتفاقی چیشده؟؟چه پس:یامور  

 نگاه بهش بهار شد نزدیک بهار به بده منو جواب اینکه بدون

بود کرده قهر انگاری نمیکرد ... 

 پیشونی از قسمتی رو کشید وار نوازش نگشتشا نوک با پیمان

اومد در بهار آخ...بود شده کبود که بهار ... 

 

دستم بشکنه:پیمان ... 

گفت اخمو قیافه همون با و آروم بهار  

نکنه خدا:بهار ... 

 



 و وضعیعت از نگرفت گردن پیمانم نزده اونو پیمان گفت بهار

 کرده داغ مغزم و بودم شده گیج...داشتن دعوا معلومه ایناهم احوال

بشکنه دستم گفت پیمان چرا پس بود  

 

 بارون بوسه رو بهار کبود پیشونی حضورم به توجه بدون پیمان

نمیداد محل بهش بهارم میکشید نازشو داشت و میکرد ... 

 

 برم و نباشم پیمان هایه بازی بیتربیت شاهد تا کردم حضور اعالم

برسم  بچم به ... 

 

بدین جوابمو و کنین بحسا آدم منو میشه:یامور ... 

 

 رفت پیمانم مبال رو نشست رفت و گرفت فاصله پیمان از بهار

 بحرف پیمان که نشستم مقابلشون رفتم ناچار منم نشست کنارش

 ...اومد

 میکنه پذیرایی ازش داره بهارم اینجاست لقا مه دیدم اومدم:پیمان

 یرفتم داشت لقا مه و کردیم بحث معمول طبق اومد جوش به خونم

 به خورد سرش که کشیدم بازوش از دنبالش بره خواست بهار که

همین...در ... 

 



بود شده لبریز صبرش دیگه بهارم انگار ... 

 

 نگه دلت تو رو کینه این میخوای کی پیمان؟؟تا همین؟؟همین:بهار

 من نمیکنی درک چرا...بدی عذاب خودتو میخوای کی تا...داری

 چرا...عذاب و کینه این از کن خالص خودتو و ببخش...نگرانتم

داره آرامش به نیاز مریضه اون که ببینی نمیخوای ... 

 

 نمیرفت بار زیر پیمان...بهار یکی و میگفت پیمان یکی همینطور

میزد حرف محیا از مدام و ببخشه رو لقا مه که  
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دادم قرار مخاطب رو پیمان بلند صدایه با  

اانپیماا:یامور ... 

 



کردن نگاه منو تعجب با و کرده سکوت دو هر ... 

 

 اینجا من شما بحث تماشایه یا کردن وراجی برایه:یامور

 خودتونم...اومدم بودم نگران خواهرمه بهارم و  برادرمی...نیومدم

 خوابیده گوشم جیگر عمارت تو اونطرفتر متر چند میدونین خوب

 با آخر تصمیم و میرم و ممیگ اینو...سراغش برم میکشه پر دلم که

 واسه دادم دست از مادرمو پدر که بود سالم  ۱۳ من پیمان...خودته

 موقعیت این تو االن ولی...خیلی سخته خیلی سن اون تو دختر یه

 هیچی کاش بودن کاش میگم میکنم زندگی دارم که سن این تو

 کاش...بودن ولی بودن فقیر و معتاد کاش بودن اونا ولی نداشتیم

 خدا تو ولی درست کرد ظلم بهتون مادرت...بودن کاش پیمان ودنب

 بجاش که نیستی هم محیا تو...بگیری پس تقاصشو که نیستی

 نیست دیگه محیا کنی باور نمیخوای چرا بگیری تصمیم بخوای

... همه پیمان هستیم همه... جهانشاه،من هست بهار هستی تو ولی

 االن اگه...داشته نتخابا حق که مادری...مادرت هست هم لقا مه

 تو نداره حق دیگه ساله بیست سال ده برم کنم رها رو ماهور من

 هزار با رو بچه ماه۹ مادر چون بزنه حرفی وایسته من رویه

 پیمان بیاد بدنیا تا میداره نگه شکمش تو زحمت و سختی و دردسر

 سالی چند مادر اگه  حتی خیلی زیاده خیلی ماه نه اون حرمت

 مریضه االن اون دار نگه مادرتو حرمت...باشه بچش بیخیال

 ببخش...دلت از بشور هارو کینه و ببخش نیست خوب حالش

 ...پیمان



 

 با بهار دادن گوش ساکت اونام بودم گفته بغض با حرفارو این

 دستاشو حرفام شدن بعد،تموم پیمانم کرد نگاه پیمان به ناراحتی

 جام از و ندونستم یزجا موندنو دیگه...صورتش رو کشید محکم

شدم بلند ... 

 

خداحافظ...ماهور پیش میرم من:یامور  

 

 راه تنها و عذابه در پیمانم میدونستم...شدم خارج خونشون از سریع

 مگه میبخشید رو لقا مه باید بود بخشش خیالش و فکر از خالصی

 سپری نفرت و کینه با  رو بخشیش که میکنیم زندگی چقدر ما

بود رها و بیخیال میشد کاش بود چیزی خیلی خیالی بی...کنیم ... 

 

 کردم نگاه که سرم پشت به شنیدم سرم پشت از رو پیمان صدایه

سمتم میان دارن بهار دست تو دست دیدم  

 

 کردی فکر...رفتی کردی سخنرانیتو اومدی ریزه خاله کجا:پیمان

ماهور سروقت نرم کنی گرم سرمو میتونی   

 



 من به چپی نگاه با و کرد رها رو بهار دست رسیدن منکه به

رفت عمارت سمت به ما از جلوتر ... 

 

گفتم بهار روبه  

 

چیشد؟؟:یامور  

انداخت باال ای شونه فقط اونم ... 

 

بودخیلی عجیب خیلی پیمان ... 
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 نگاهم بود کرده بغلم پشت از جهانشاه و تخت رو بودم کشیده دراز

بود رماهو کوچیک تخت به ... 

 

یانه میشه پایین سینش،باال ببینم تا...ببینمش بهتر تا بلندکردم سرمو  



 

یامور؟؟ نخوابیدی هنوز:جهانشاه  

 

عزیزم نه:یامور ... 

 

 نیمی مرد این زد پلکی خوابش از خمار چشمایه با کردم نگاه بهش

بود من وجود از ... 

 

گفت خشداری صدایه با  

 

خوبه حالش هک هستی؟؟ماهور چی نگران:جهانشاه ... 

 

چپ علی کوچه به بزنم خودمو خواستم   

 

 بود گفته قبال بهار جاشه سر ماهور ببینم میکنم نگاه دارم نه:یامور

 ببینم گفتم...داره ماهور شب نیمه دزدی راجب تصمیایی یه پیمان

ندزدیتتش پیمان  

 



 بزور جهانشاه پیش ساعت چند زدم پیمان آوری یاد به با لبخندی

نمیخورد جم ماهور کنار از...بیرون انداختتش ... 

کشیدم دراز روبهش  

 کنار انگشتاش با رو بود افتاده صورتم رو که موهامو از تار چند

کرد نوازش گونمو و زد ... 

کوچولو مامان:جهانشاه  

 

کردم بغض ناخوداگاه ... 

 

منم نباشه ماهور اگه جهانشاه:یامور ... 

 

کرد زمزمه یسیه و لبام رو گذاشت اشارشو انگشت جهان  

عشقه؟؟ میگیرم ای قهوه تیله دوتا این از که آرامشی همه این دلیل  

 این رو جاشو خدا همیشه که صورتش ریش ته رو میزارم دستمو

 آرامش تا کرده خوش بده نشون تر مردونه میشه باعث که صورت

بگیرم بیشتری ...  

 

 هم رویه روبه صورتامون میشه لبام نصیب انگشتش نوازش اینبار

داشت قرار ... 



 

 سرشو کاشت لبام رو خیسی بوسه آروم و آورد نزدیکتر سرشو

مکید پایینشو لب و داد فاصله یکم ... 

مردونش،گفت و خشدار صدایه با  

 

شیرین خیلی...شیرینی:جهانشاه ... 

 

 این و میزد موج بینمون که خواستنی و عشق نگاه،این لحن،این این

میکرد شیرین هم منو  کام بوسه ... 

 و لبام رو گذاشت لباشو  رسوند صفر به هانومونم تن فاصله اینبار

 میتونست خوب اون...کرد نوازش گردنمو دستش با بوسید عمیق

 کمی و زدم چنگ موهاش داخل دستمو کنه بیدار زنونمو هایه حس

 که کرد تر عمیق هاشو بوسه باشه اومده وجد به که انگار...کشیدم

 زنان نفس دوباره و گرفت گاز لبام از ممیکرد حس لبام رو دردشو

 بود تنم که رنگی ای سرمه تیشرت لبه از انداخت فاصله بینمون

 برام بدنامون پوست تماس کرد خارج تنم از و کشید باال و گرفت

حرارت پر و بود داغ تنش بود خوشآیند ... 

 آفریده من بخاطر خدا که اون عاشق من و بود شوهرم جهانشاه

 و سوخت من بیکسی برایه دلت که خدا ممنونتم رچقد...بودتش

 میکرد تالششو تمام که بود من مرد اون جهانشاه شد کسم بهترین

باشم خوشحال من ... 



 حتی که موقعیت این تو االن بود من بفکر لحظه هر و همیشه اون

 فقط و نمیکرد پیشروی وضعیتم بخاطر که بود هم تشنه روحمون

میداد ذتل من به و میکرد بازی عشق ...   

 

------------------------------------------ 
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 نه نکرده فرقی حالش خونه آوردیم رو ماهور روزه چهل درست

  میشم آب میسوزم شمع مثل که منم وسط این بهتر نه شده بدتر

 شیر خوب نمیتونه چون مونده ضعیف و نمیکنه رشد اصال ماهور

 بجایه میکنه عرق و میخوره شیر سینم از زحمت به وقتی بخوره

میشم بیتاب من اون ... 

 قراردادشو که جدیدی پروژه سرگرم مواقع بیشتر پیمان و جهانشاه

 نشده باعث اینا ولی...میگذره همه برایه عادی روزا و هستن بستن

 روزی فردایه بانو مهین و نادرخان...بشن غافل ماهور حال از  که



 خیلی واقعا بانو مهین روزا این تهران اومدن آوردیم رو ورماه که

میکنه کمک بهم ... 

 

 همه...کردم تنظیم رو اکسیژن درجه و تختش رو گذاشتم رو ماهور

 ساعته چهار و بیست و کوچولوم دختر بود شده ذکرم و فکر

 روز سه قلب دکتر و اطفال دکتر میشمردم نفساشو و بودم کنارش

 چک رو ماهور وضعیت  و یومدنم عمارت به یکبار

 من نباشه اون اگه شدنش خوب به بودم امیدوار من...میکردن

مطمعنم میشم دیوونه ... 

 

 سرم رو شالمو...مشدیه یا نادرخانه حتما خورد در به آرومی تقه

در طرف چرخیدم نشسته و انداختم ... 

 

 زده در ورودش از قبل که بود پیمان من حیرت و تعجب کمال در

 ...بود

 با که کرد وارد بهم وقتی رو دوم شوک و کرد باز رو در الیه

پرسید خشداری صدایه  

 

هست؟؟ اجازه:پیمان  

 



بشه وارد کردم اشاره دستم با ... 

 

 دستش تو... میزد موج رفتنش راه طرز از و صورتش تو آشفتگی

  فاصله با و نزدیکتر اومد...داشت خوراکی از بزرگی پالستیک

 و چیپس و پفک حاوی که پالستیکی و شستن تخت رو کنارم

 از نگاهم گذاشت پام جلویه رو بود چیزا اینجور کرانچی و لواشک

 کاسه دو انگار چشماش شد کشیده صورتش به پام جلویه پالستیک

 شادو خرید رفتن بهار با که پیش ساعت چند اینکه بودن خون

 ببوسه ور ماهور لپایه نمیزاشتم که من چزوندن بعد و بود شنگول

بود شده خارج عمارت از ... 

 

پرسیدم همین بخاطر شدم نگران  

خریدی؟؟ چیه چیه؟؟اینا واسه احوال و حال پیمان؟این چیشده:یامور  

 

گفت و کرد اشاره... و پفک کیسه به و انداخت باال ای شونه   

 

ماهوره ماله:پیمان ... 

 

شد گرد چشمام  

ماهور تخت خیره اونم بودم اون خیره من ... 



 بچه مگه نشده ماهشم دو هنوز پیمان؟؟ماهور خوبه حالت:یامور

بخوره؟؟... و پفک میتونه انقدی  

 

گفت خنگاه عین بگیره ماهور از نگاهشو اینکه بدون حواس بی  

هان؟؟:پیمان  
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 تا...بود شده دعواشون بهار با بازم حتما دادم تکون تاسف به سری

گفت بود هپروت تو انگار که آدمی مثل نمبز حرفی خواستم  

 

بخوره؟؟ پفک چیپسو میتونه ماهور کردم فکر من چرا پس:پیمان  

 

دقیقا؟؟ بود چش پیمان  

 



گفتم دلسوزانه  

 باهاش میرم خودم نباش ناراحت پیمان؟؟ شده بحثتون بهار با:یامور

میزنم حرف ... 

 

 خز یقش ورهد که پالتویی... داد صورتم به و گرفت نگاهشو اینبار

 رو کت و کشید پووفی...داشت  جهانشاه جفتشو که بود تنش داشت

آورد در تنش از   

 

گرمه؟؟ چقدر اینجا:پیمان  

 

 بودیم کرده نصب ماهور تخت باالیه که بزرگی دماسنج به ترسیده

بود مناسب که دما کشیدم راحتی نفس...کردم نگاه ... 

 

 خودش شاید بودم کرده سکوت دیگه من...تخت رو کوبید رو کت

بیاد بحرف ... 

 

کرد نگاه بهم دوباره پیمان گذشت سکوت به ای دقیقه چند ... 

 

یامور؟؟ داره حسی چه شدن مادر و پدر:پیمان  



 

بود سوالی چه این....پرید باال ابروهام ... 

 

 ولی...ولی نمیدونم شدنو پدر یعنی... خوبه...خب...خب:یامور

خوبه خیلی شدن مادر ... 

دادم ادامه و زدم میآرو لبخند   

 زبون و شد بزرگ وقتی که ای بچه...شیرینه و خوب خیلی:یامور

مامان یا بابا میگه بهت کرد باز ... 

شد عمیق لبخندم و دادم تکون طرفین به سرمو  

 میکنی،تو مسولیت احساس قبالش در تو که موجودی:یامور

شیرینه خیلی بگم اینو خالصه...تربیتش رشدش،تو ... 

پرسیدم و کردم نگاه صورتش به و گرفته ماهور تخت از نگاهمو  

چطور؟؟: یامور  

 

 که جایی بود آویزون تخت از پاهاش که همونطوو و پووفی،کشید

کرد باز اطرافش دستشو و کشید دراز بود نشسته ... 

 

 خرید میریم داریم گفتیم هم برایه بشی نگران شاید کردیم فکر:پیمان

دکتر میبردم رو بهار داشتم حقیقت در ولی ... 



 

داد ادامه اون بزنم حرفی خواستم تا...گرفتم دلشوره یهو ... 

 

 حالشون هامم بچه حتی...خوبه حالش بهار گفت دکتر:پیمان

 ...خوبه

 

گفتم هانی؟ خنگاه عین که بودم من اینبار  

انداختم بود خوابیده که ماهور به نگاهی وسط این ... 

 

 رو چیا اون از نمیدونم و گرفت آزمایش بهار از دکتر:پیمان

گذاشت اینجاش  

 

شکمش رو بود گذاشته دستشو  

 

 هم بچه بودن قلو چند احتمال...بارداره بهار گفت...گفت بعد:پیمان

 ...زیاده

 به نگاهی...بود اتاق سقف مات نگاهش ولی میزد حرف پیمان

 بزنمو جیغ میخواست دلم...نبود اونجا که خاصی چیز انداختم سقف

  جلویه گذاشتم دستمو میکردم رو ماهور مراعات لیو کنم شادی



 این ماهور اومدن بدنیا از بعد کردم ذوق و خندیدم دل ته از و دهنم

 همونطور...بودم شده سرخوش و شاد دلم ته ته از که بود بار اولین

 بره باالتر شادی از داشت دوست که صدامو ولوم میکردم سعی که

گفتم پیمان به رو کنم کنترل رو  

 

خوبه خیلی اینکه پیمان وای:یامور  
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کجاست؟؟ بهار االن...شکرت خدایا وای:یامور  

 

 دلش که چیزی به پیمان وقتی پیمان بود گفته جهان نداد جوابمو

هنگه مدتی یه حتی و ساعت چند میرسه میخواد ... 

 

پرسیدم دوباره ولی ... 

 



خودتونه؟؟؟ خونه بهار پیمان توام با:یامور  

 

داد جوابمو باالخره  

 

 چیکار داره نمیدونست ذوق از اینا مادرش خونه گذاشتمش نه:پیمان

 میان همگی شب...بشه مزاحمت ماهور حال با نمیخواست میکنه

 ...اینجا

 

 چند مورد در پیمان از هم سر پشت کنم چیکار نمیدونستم ذوق از

 دیگه نمیداد جوابی اون ولی میپرسیدم سوال جنسیتشون و بودن قلو

بودم شده کالفه ... 

 

 برایه که دهنمو زد صدام بود غم پراز که صدایی با پیمان که

کردم نگاه بهش و بستم بودم کرده باز سوالی دوباره پرسیدن  

 

یامور:پیمان ... 

 بود خوشحالی از حتما شد گرد چشمام...چکید گونش از اشک

من نازک دل برادر ... 

دیدم خوابشو:پیمان ... 



 

خوند نگاهم از کیو؟؟سوالمو خواب...کردم تعجب  

 

 به اومد دیشب... دیشب...سال چند بعد اونم محیارو خواب:پیمان

 بهشت....بهشت از اینارو گفت داد بهم سرخ سیب تا سه خوابم

 بود شده خوشگل خیلی...باش مراقبشون نخوریشونا...چیدم برات

 گلوش و صورت رو زخم و کبودی از اثری دیگه

 که همونطور بود شده بلندتر موهاش...موهاش...نبود

داشت دوست...دوس ... 

 

 صداشو ماهور بخاطر ولی...بود افتاده گریه به عمال دیگه پیمان

براش شد کباب دلم...میکرد کنترل ... 

 

 مامانو گفت لقا مه نگفت...ببخشم رو مامان خواست ازم:پیمان

 ...ببخش

 

 بنظرم ولی بگم چی یا کنم ارچیک کردنش آروم برایه نمیدونستم

بود سکوت راه بهترین ... 

 



 تا میفرسته تارو چند نه یکی که تنهام میدونه بفکرمه هم خدا:پیمان

 خیلی که تو یامور کنم چیکار نمیدونم من...بیارن در تنهایی از منو

میکنی درکم حتما شدی مادر االنم و کشیدی سختی ... 

 

بودم افتاده گریه به منم  

 که ای بچه بود این میداد قلقک وسط،ذهنمو این که چیزی اتنه فقط

میره فنا به عمارت کل...میشن چی باشه پیمان از  

 

 هر گریه وسط  آوردم زبون به فکرمو و دادم پیمان به توجهمو

بودیم شده دیوونه انگار خندیدم دوتامون ... 

 

اما...اما تعادلم تو نمیدونم توپه هم خرابه هم حالم:پیمان ... 

 

 پرسیدم

چی؟؟ اما:یامور  

 

لقا مه:پیمان ... 
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 اینجا میومدن بهار مادر و پدر وقتی که همیشه برعکس پیمان

 داماد بعنوان خودش دادن نشون در سعی و میکرد خودشیرینی

 مبل رویه بود نشسته کرده هنگ و ساکت االن داشت،ولی نمونه

 من پیمانکه بجز بود براه ندشونبخ بگو و بودن خوشحال همه...

 که عسلی رویه خوری شکالت خیره اون و بودم مونده خیره بهش

 میکرد فکر این به داشت شاید...بود فندقی مغز شکالت از پرا

 حال تو االن که البته بیاره  شکالتارو اون دخل وسط این چجوری

 عذاب رو پیمان یچیزایی... بود فکر ترین مضحک این پیمان

 این الیق خودشو انگار شده خوشبخت که نداشت باور اون...ادمید

 جو یکم اگه میخوندم رفتارش و حرکات از من...نمیدونست زندگی

 سعی... گریه زیر بزنه پیمان که هست امکان این بشه احساسی

 کرد من با که ودلی درد از بعد بیرون بیام پیمان نخ از کردم

 نگاهی ماهور به...بیاد بخودش ات داره نیاز زمان به اون میدونستم

 تو منم تا پایین بودیم آورده رو... و اکسیژن وسایل و تخت انداختم

 نمیکنم ولش و تخت به چسبیدم کنه عین من میگه پیمان باشم جمع

 بیاره گیر تنها رو ماهور نمیتونه اینکه از میدونم که البته

 ما نارک سالم و صحیح ماهور که روزی میرسه یعنی...ناراحته

 پر آه...باشم نداشته سالمتیش بابت نگرانی هیچ من و شه بزرگ



 نشست بهم چسبیده...  قرارگرفت کنارم جهانشاه که کشیدم حسرتی

بریزه آدم خجالت که بود خودمونی و صمیمی اونقدر جمع ... 

کردم نگاه بهش  

پرسیدم و دادم جواب لبخند با لبخندشو  

عزیزم؟؟ بودی کجا:یامور  

 

 واسه کنه قربونی اینجا بود آورده گوسفند تا۳ طاهری آقایه:جهانشاه

 برایه یکیم ماهور حال برایه یکی بودم گرفته دوتا منم... هاش نوه

 باال منم میکرد رسیدگی کارا به داشت مشدی...پیمان هایه بچه

خیریه برایه رفت دادیم...بودم سرشون ... 

 

 کارایی ینهمچ قبال بود،چون جهان در بزرگ تغییر یه این

نداشت اعتقادی اصال گفت نمیکرد،میشه ... 

 

کردی کاری خوب واقعا...جهانشاه ممنون وای:یامور ... 

 به منم که گفت برمی قربونت مردونش و بم صدایه با لب زیر

هپروت عالم بود خوبی عالم چه پیوستم پیمان ... 

 

 اون از زد صدا شام صرف برایه همرو که خاتون صدایه با ولی

شدم خارج شکوفه و قلب از پر رویایی عالم ... 
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 میزدن حرف دری هر از و نشسته هم کنار همه دوباره شام از بعد

 پوشک قیمت از خانوادگی تا بگیر سیاسی بحث از میکردن بحث و

پستونکش تا بگیر بچه ... 

 

 ودمب شوهرم گر نظاره و میکندم پوست نارنگی خودم برایه هم من

 وقتی...جهانم مردونت استایل این برایه میره ضعف من دل آخکه

 دلم میشد بحث وارد بهار پدر با ای مسله مورد در جدی و مردونه

میرفت ضعف و قش براش ... 

 بد ماهور حال که روزا این کردم پیدا وزن اضافه بارداریم بعد

 منم ماهور خوب حال با انگار...ورزشم و رژیم فکر تو نشده

انرژی،میگیرم و وحیهر  

 



 نمیشد مزاحمش هیچکس ولی میزد ذوق تو پیمان بودن ساکت

 بزرگ هدیه و نعمت یه این خب میکردن درکش انگار یجورایی

یدفعه بچه تا سه...پیمان برایه بود ... 

 

 برایه...نشست پیمان کنار رفت و شد بلند کنارم از جهانشاه

 مطمعن بودنش خوب از تا انداختم ماهور به نگاهی بار هزارمین

کشیدم گردنش تا  مخصوصشو پتویه...بشم ... 

مامان ماهور فداتشم:یامور ... 

 

 یعنی خانوم تهمینه و بانو مهین بین بهار انداختم جمع به نگاهی

 به...میزدن حرف مورد،بچه در داشتن  انگار و بود نشسته مادرش

 کتف رو بود گذاشته دستشو جهانشاه کردم نگاه جهانشاه و پیمان

میگفت بهش یچیزایی و پیمان ... 

 

اومد در بصدا عمارت آیفون بین این ... 

کنه باز درو بره تا شد بلند تندی مشدی ... 

 

 سرشون پشت و شوهرش بعدش لقا مه و شد باز در بعد دقیقه چند

شدن وارد مشدی ... 



 شایدم بود کرده دعوت کی اینارو...کردن نگاه پیمان به نگران همه

بزنه حرف پیمان با بتونه شاید تا اومده خودش لقا مه ههمیش مثل ... 

 پیمان...بودن العملش عکس منتظر و بودن زده ذل پیمان به  همه

 دادن نشون العمل عکس همه کرد مشت دستاشو و شد بلند جاش از

 شادی پیش دقیقه چند تا که ها قیافه  این... شدن بلند جانوشون از و

نگرانی،ناراحتی از بود شده پر االن میزد موج توشون ... 

 

 و بود کرده آرایش انگار ولی بود شده قبل دفعه از الغرتر لقا مه

 بود نمونده باقی ازش تاری بیمارش بخاطر که ابرویی مویه بجایه

بود کشیده سایه و مداد ... 

 

 کنار همسرش ایستاد مقابلش و برداشت قدم پیمان بسمت آروم

بود وایستاده نادرخان ... 

 

 دستایه و کرد باز دستاشو مشت پیمان ما تعجب و حیرت کمال رد

 این...پیچید لقا مه مادرش تن دور زنجیر عین مردونشو و بزرگ

 ای فرشته که اینه مثل بلکه نیست اسارت منظور شرح و تصویر

 بهتریناست الیق پیمان...باشه پیچیده زنی ظریف تن دور بالهاشو

 انجام رو کاری تا میچزونه موآد درسته...داره بزرگی روح اون

 انتخاب رو راه بهترین همیشه اون  ولی بگیره تصمیمی یا بده

 ...میکنه
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 و لقا مه جانسوز هایه گریه وسط این و بودن متعجب و ساکت همه

 آدمو جیگر که بود مهیا برایه هاش شیون و مادرانش هایه زمزمه

خوشحاله اونم میدونستم ولی میکرد یهگر هم بهار میکرد کباب ... 

 

 گریه اینکه برایه برعکس بخندم اینکه نه میداد قلقلک منو یچیزی

 اومد سمتم جهان...بود شده تازه خودمم دله داغ وسط این کنم

 که پیمان قول به میشناخت منو اون...انداخت شونم دور دستشو

 کوچیک خیلی لیخی تلنگر بایه روزاهم این...زروه زر یامور میگه

 میگفتم میدادم روحیه بخودم ها لحظه ساعتها...گریه زیر میزدم

 احساسی صحنه یه بد خبر یه با فقط ولی میشه راه روبه چیز همه

 و شده آوار دنیا انگار که میشدم آدمی مثل کننده ناراحت حرف یه

 به مینداختم چنگ و برسه بدادم نیست کسی و موندم آوار  زیر من

متابید روشنایی و نور ازش که کوچیک نهروز اون ... 

 میکردم زندگی چجوری من ماهور قبل میکنم فکر این به وقتی

 درک اونرو بدون ای لحظه و روزی نمیتونم یعنی نمیاد یادم چیزی



 درش خیانتی و کلک هیچ که عشقی شدم عاشق دوباره من...کنم

 از وربد و پاک خیلی خیلی احساس کردم، پیدا احساس من نیست

 و احساسه فقط نمیشه سرش منطق و عقل بودن مادر...هوس

 وقتی...شیفتگیه و بودن مجنون خوده خوده بودن مادر...احساس

 و میتپه که بیقراره دله این و میفته کار از عقلت بچته بحث،بحثه

 خودشو مادر کرده گیر آتیش وسط ای بچه وقتی...میگیره تصمیم

 خاکستر و بسوزه وجودش از ای تیکه  نزاره تا آتیش وسط میندازه

 این به برسه آسیبی بخودش ممکنه نمیکنه فکر این به دیگه بشه

 منم قلب این حاال....بشه خاکستر خودش ممکنه که نمیکنه فکر

 میخوام ماهورو من میگفت و میکوبید زمین پا و ومیکرد لجبازی

 نگهش دندون و چنگ با و میخوام سالم و صحیح بچمو من

 و ظریف موجود این بیخیال میتونم چطوری من آخه...ممیدار

 ولی نکرده زیادی رشد بیماریش بخاطر من ماهور بشم خواستنی

 سانت به سانت من...شدن تپلتر یکم روناش و آوره در لپ یکم

 یکبار ساعت چند هر صبح تا شب از شب تا صبح از حفظم بدنشو

 تو تعغیر ترین کوچک حتی...میدم ماساژش و میکنم نوازشش

 کنار کوچیک و سیاه خال یه جهانشاه مث اونم میفهمم حاالتشو

 من که مردی شبیه...پدرشه شبیه بیشتر من ماهور داره نافش

 ...عاشقشم

 

 زدم زل ماهور به که میام خودم به وقتی گذشته دقیقه چند نمیدونم

 بشم موقعیت متوجه اینکه برایه...میزنه صدام داره جهانشاه و



 پیمانکه کنار لقا مه و جمعیم تو هنوز میندازم اطراف به نگاهی

نشسته ساکته دوباره ... 

 

 رو جهانشاه اسم تفکراتمه و احواالت گویایه که غمگین صدایه با

میکنم زمزمه  

 

جهانشاه:یامور ... 

 

 لرزونمو و کوچیک دستایه که میشه فکرام و حال متوجه اون و

میگیره مردونش و بزرگ دستایه بین ... 

 

---------------------------------- 
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 زنگ لقا مه به خودش کرد اعتراف...دلنازکه پیمان این گفتما من

 اشک آخر تا اول از هم لقا مه عمارت بیاد خواسته ازش و زده

 برایه خوشحالی و شادی ناراحتی به گاهی و شادی به گاهی ریخت

و محیا نبود برایه ناراحتی و پیمان هایه بچه ... 

 

 تا لباساشو و  بودم نشسته ماهور لباسهایه انبوه بین تخت رو 

 اگه...تمیز و شسته بودشون آورده پیش دقیقه چند خاتون میزدم

 کنار راحت خیال با نمیتونستم هیچوقت من نبودن بقیه و خاتون

 بینیم مقابل نرمشو و کوچیک پیرهن...برسم بهش و باشم ماهور

 ریه به رو بود شده مخلوط شوینده مایع با که تنش عطر و گرفتم

کشیدم هام ... 

 

 از تیشترتشو اول کمد بسمت رفت اومد بیرون سرویس از جهانشاه

 همونطور منم کرد عوض راحتی شلوار با شلوارشو بعد و کند تنش

 مچ و چرخید که میکردم تماشاش بودم ماهور لباسایه مشغول که

گرفت زدنش دید حین نگاهمو ... 

گفت و زد نمایی دندون لبخند  

 

 لپ خجالت اون از دیگه...جان همسر میزنیا دید خوب:جهانشاه

نیست خبری گلیات ... 

 



 خنده برام واقعا خندیدم ریز و پایین انداختم سرمو و ندادم جوابی

 حرف شوخی به باهام بخواد مردونش و بم صدایه با جهان بود آور

 ...بزنه

 هایه مهره صدایه که کردم بلند سرمو سریع شاهجهان آخ صدایه با

  و شده بلند من و افتاد دستم از ماهور شلوار...شد بلند گردنمم

 شده خم و قلبش رو بود گذاشته دستشو... دویدم جهانشاه بسمت

 ...بود

گرفتم لختش بازویه از و شده نزدیک  

؟...جهانشاه چیشد:یامور  

 

 منو و کمرم دور انداخت ستشود و وایستاد راست ای یدفعه جهانشاه

کوبید لختش سینه به ... 

 

 ارجمند جهانشاه کردن مسخره...آره؟ میخندی من به:جهانشاه

ساالری یامور داره عواقب ... 

نمیشد گرد چشمام این از بیش چشمام دیگه  

جهانشاه وا:یامور ... 

میزنم قلبی سکته من میخندی نمیگی المروت آخه:جهانشاه ... 

 

میمالید صورتم به بینیشو میزد حرفارو ینا که همونطور  



 بدنیا بعد داشت حقم خب...شده یچیزیش امشب جهانشاه انگار نه

 گرگ مثل جهانشاه االنم...نداشتیم ای رابطه ما ماهور اومدن

 عاشقانه حرفایه و میداد فشار بخودش منو و میکشید بو گرسنه

بیاره وجد به منو تا میزد ... 
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 خندم صدایه تا میگزیدم  لبمو بلکه نمیومدم وجد به تنها نه من ولی

نشه بلند ... 

 

میدی خوبی بویه چقدر عشقم آه:جهانشاه ... 

 به کرد شروع تا کشد شونم تا دستم مچ از وار نوازش دستشو

 انداختم فاصله بینمون و آوردم سینش به فشاری گردنم بوسیدن

 وجد به خودش و خودم قول به این از بیشتر تا بودم خودش بفکر

بده بعدش برایه که نیاد ... 

 



کرد نگاهم تعجب با ... 

 

قرمزه وضعیت عزیزم:یامور ... 

 

 سخت خندم کنترل واقعا زدش ماتم قیافه به کردم پشتم و چرخیدم

بودم کرده جمع هامو شونه خنده زور از بود  ... 

 

 ماهور لباسایه مشغول دوباره...بود بهش پشتم نشستم تخت رویه

 صدایی که بود جهانشاه به هواسم هوش همه ولی...مثال البته شدم

 صبح امروز بدش شانس از سوخت براش دلم...نمیومد ازش

بودم شده ود*ی*ر*پ ... 

 

 تا شدم بلند کردم تموم لباسهارو کار من و گذشت دقیقه چند

 لمقاب صندلی رو بود نشسته دیدم جهانشاهو که کمد تو بزارمشون

 شده پنچر بدجور بیچارم شوهر آخی...میکرد تماشا منو و پنجره

 رفتم بسمتش کمد تو لباسا گذاشتن بعد...سمتش برم کرد اشاره بود

نشوند پاهاش رو و کشید منو که ... 

 

 قرمرزو وضعیت به ربطی بشینی میتونی که پاهام رو:جهانشاه

نداره هم نارنجی زردو ... 



 جایی گذاشتم سرمو بود مشکال تو که حرصی از گرفت خندم

 با و میکرد نوازش موهامو دستش یه با اون شونش و گردن مابین

 جهانشاه از چیزی میخواستم بود مدت یه...بازومو دیگش دسته

دریا به زدم دلو باالخره بشه ناراحت میکردم فکر ولی بپرسم ... 

 

جهانشااااااه:یامور .... 

 

 که روزی از امان...یگفتم که افتادم پیمان حرف یاده بالفاصله

 دیگه اونوقت بزنین صدا کشیده و ناز با رو شوهرتون اسم زنا شما

 این با باشیم عصبانی و وحشی داعشم حد سر تا اگه ها بیچاره ما

 فکر....گوشتون به حلقه غالم میشم و میشیم نرم موم مثل لحنتون

 میک بازومو زدنم صدا بعد جهانشاه که چرا بود درست حرفش کنم

گفت غلیظی جانم و فشرد محکم ... 

 

جاااانم:جهانشاه ... 

 

گفتن به کردم شروع اروم...شد لبام مهمون دوباره لبخند ... 
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 نمیخوام نشو ناراحت ولی بپرسم ازت یچیزی میخوام:یامور

 بهت حرفی...داری؟ خبری روزبه از...از...ولی ولی کنم یادآوری

 قرار چون...میگفتین که قراردادی همین مورد در...یا...یا...نزده؟

 تر عوضی اون...اون...بدن انجام کاراشو امینی سامان و اون بود

بشه بیخیالت بخواد که اونیه از ... 

 

 سکوت ثانیه چند از بعد شنیدم رو جهانشاه کالفه و حرصی نفس

اومد بحرف ... 

 

 حرفی بازم اگه نکهای بخاطر فقط میدم سوالتو این جوابه:جهانشاه

بگم دورغ بهت نمیخوام همم و بگی بهم بیای راحت داشتی ... 

 عکس ترس از حرفم گفتن بعد صورتمو منکه شقیقه رویه ای بوسه

کاشت بودم کرده قایم گردنش تو العملش ... 

 

 باشه تنها اگه اون نیست مندی قدرت یا ترسناک آدم روزبه:جهانشاه

 و اطرافش آدمایه  بخاطر فقط و تره ترسو هم موش یه از



 بدون اینم...زدن حرف برایه میکنه پیدا زبون که بادیگارداشه

 میدرم...داره تاوان منه ماله که چیزی من حریم به شدن نزدیک

 این به...بندازه بچم و زن به چپ نگاه بخواد که رو الشخوری اون

 تو...رسیدم بحسابش...نگذشتم عوضی روزبه اون از سادگی

 ولی بندازه پامون جلو سنگ داره سعی خیلی قراردادم این کارایه

رسیده حقدار به حق چون نمیشه موفق هیچوقت ... 

 

 روزبه پس کردم منقبض بدنمو گرفتم حرفاش از که ترسی بخاطر

قبله از زخمیتر ... 

کرد کوتاه حرفشو که فهمید ... 

 من پیش که بخشیم اون میارم در چنگش از بزودی ثروتتم:جهانشاه

حسابت به میریزم سودش با رو ودب ... 

 

گفتم و مالیدم گردنش به بینیمو  

 خیلی خیلی زندگی یه فقط من...جهانشاه نمیخوام چیزی من:یامور

عمارت این اهالی بقیه و ماهور و تو کنار میخوام آروم و ساده ... 

پیچید تنم دور دستاشو ... 

 

 دخترمون و من به فقط تو...عزیزم میشه درست چیز همه:جهانشاه

کن فکر ... 



 اروم...کنم چک وضعیتشو تا پریدم جام از فنر عین ماهور فکر با

بود خوابیده ناز با و ... 

 

رسید بگوشم جهانشاه کالفه صدایه  

 

 لباس ست یه...باشه باباشم به نباشه ماهور به فقط حواست:جهانشاه

 آرامش به که بخوابیم بگیر بیا...بپوش اسفنجیات باب اون از زیر

دارم نیاز ... 

 

بودم جهانشاه آرامش من یعنی ... 
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 واردات و تولید میزان و قراردادها درمورد تا بود اومده پیمان

 تند تند که میشنیدم صداشو فقط نبود بهش حواسم ولی بزنه حرف

 رو خودکار با...میگفت یچیزایی و میجنبید چونش و میزد حرف

 و میز رو کوبید محکم یدفعه پیمان که بودم گرفته بضر میز

 پرو که الحق کنم نگاهش حرصی و شاکی و بپرم جا از شد باعث

 این ولی بود نشسته ازم فاصله با میکرد نگاهم باز نیش با که بود

 یکم و بود دستم که خودکاری نریزم بهش زهرمو نمیشد باعث

 صورتش مقابل اشودست دادی با که کردم پرت بطرفش رو  سنگین

میز رو افتاد و کرد برخورد دستش به خودکار...  گرفت  

 

؟؟...بیشعور بزمجه داری آزاری مردم مگه:جهان  

 و پخش میز رو که اوراقی که همونطور اخمو و شد بلند جاش از

زد غر بهم میکرد جمع بودو کرد پال  

 

 به کارارو راپرت مثال که میزنم فک دارم اینجا ساعته یک:پیمان

 پیه فکرش عامل مدیر که باطل خیال زهی ولی بدم مدیرعامل

 تو از بیشتر آبدارچی قربون مش  این...حجلشه شب بازی کشتی

میکنه کار اینجا  ... 

 



 چیزی تا کردم نگاه اطراف به و رفت هم تو اخمام حرفش این با

 حرفا این از خرشانستر پیمان که کنم پرتاب بطرفش و بیاد دستم

 ...بود

 

گفتم و کردم اشاره در هب  

 

 این که قبال...بیا بعدن شو گم برو مشغوله فکرم االن:جهانشاه

 خانوم بیچاره کنیم پیدات تا میکردیم رو زیر باید رو طبقه۲۰

 من برایه حاال... بود گشته دنبالت انقدر بود گرفته پادرد توکلی

االغ شده شناس وظیفه ... 

 

 و نموند عقب من از بغلش زیر میزد هارو پرونده که همونطور

داد جوابمو ... 

 

 من موقعیت متوجه تو کنم فکر...االنه االن بود قبال،قبال:پیمان

 از باال رفته خرجا نفر چند شدم...نیستم نفر یه دیگه من نشدی

 از اونم بدم باید خشک شیر پستونکو پوشکو پول که فرداست

 به پات رو یانداخت پاتو راحته خیالت تو...تا سه تا سه هرکدوم

 هم کیلو ۷،۶ که اونم داری بچه یه همش و پولی خر نیست ناکجاتم

 تولید طرز بعدن بنداز یادم...باشه داشته هم زائدی مواد که نمیشه



 کارارو این عرضه میدونم هرچند بدم یاد بهت رو قلو چند

 ...نداری

 

 که اراجیفی بخاطر هم و خیال و فکر از هم بود گرفته درد سرم

میگفت نپیما ... 

 

 اتاق از گورتو و ببندی فکتو  میکنم خواهش ازت پیمان:جهانشاه

 دنیا این از ندیده بچه شم بلند میدونی خودت بیرون کنی گم من

 ...میری

 

 قورت دهنشو آب محسوس پیمان که بود کارساز تهدیدم کنم فکر

 بسمتش که خودکاری برداشتن بعد مکثی و بدون بالفاصله و داد

 یه به منو فرارش قبل که البته  شد خارج اتاق از بودم دهکر پرتاب

کرد مستفیض بیتربیتی فحش ... 

 بود همینجوری اولشم همون از پیمان زدم بسته دره به لبخندی

 فرار و میداد فحش نمیرسید کسی به زورش بحثی و دعوا تو وقتی

 ...میکرد
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 داشت اصرار که پیمانرو... صبح روزام به شد کشیده فکرم دوباره

 از و گذاشتم قال رو نده بنزین پول دیگه تا شرکت بیاد من ماشین با

 یه خورد زنگ تلفنم که بودم شرکت نزدیکایه شدم خارج عمارت

 یکی گفت و کرد معرفی.....بیمارستان پرستار خودشو که بود زنه

 بهش فرد اون گفت... بزنه زنگ من به خواسته ازش بیمارا از

  داره نیاز کمکم به االن و بوده پدربزگم دوستایه از که بگه گفته

 اون به سری حتما اینکه گفتن بعد و گفت بزرگمو پدر اسم پرستاره

 به توجه با رفتم فرو بفکر کرد قطع رو گوشی بزنم تنها بیمار

 تهدیدم خطری هیچ پس برم بیمارستان یه به بود خواسته ازم اینکه

 کردن کمک پس پدربزرگمه دوست گفت اون طرفی از نمیکرد

 دوربرگردون یه تو رو فرمون...منه گردن به که دینیه بهش

 االن من دیگه، دلیالیه بر عالوه چرخوندم زود شرکت به نزدیک

 سرعت با انقدر رو ماشین میشد رفع باید باید که بودم شده کنجکاو

 که تانیبیمارس... نظرم مورد مقصد به ربعه یک که روندم

 توان کسی هر که خصوصیه بیمارستان...رسیدم بود گفته پرستاره

 پدربزرگم دوست این کمک چه به من پس نداره هزینشو پرداخت

 اتاق راهی بود گفته پرستاره که بخشی به مراجعه از بعد...میام؟؟

 بین بود شده راز یه بیمار این مشخصات انگار شدم بیمار اون



 به ای تقه نشنیدم جوابی پرسیدم هرچی چون بیمارستان این پرسنل

 به پشت پرستاری...بود اتاق تو تخت یک تنها شدم وارد و زده در

 و بود کاری مشغول بود خوابیده روش که بیماری تخت کنار من

 رفتم که نزدیکتر ببینم رو بیمار شخص صورت نمیتونستم من

 و من کشید کنار دستش دستکشایه آوردن در بعد هم پرستاره

بشناسم خوبی به حتی و ببینم رو فرد اون تونستم ... 

 

 پیری و باال سن بخاطر که چشمایی و زار و پژمرده صورتی با

کرد نگاه منو بود شده چروک دورشون ... 

 چروکشو دستایه که کنم گرد عقب خواستم و رفت هم تو ابروهام

زد صدا اسممو و نرم که گرفت سمتم به هوا تو میلرزید که ... 

 

 دارم حرف باهات...باه...نرو جهان:امینی فرهاد

بمون ت...بزرگ پدر بخاطر....بخ...پسر ... 
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 پدربزرگمه اونم دارم هم دیگه ضعف نقطه یه من خانوادم از بعد

 جوونی و کودی دوران نزاشت حیاتشم زمان تو و مرده هرچند

بود کرده برام کارا یخیل بازم ولی باشم داشته درمونی درست ... 

 

 فرهاد نمیدونستم من دادم بیرون بینیم از حرصمیو نفس

 کشتگی پدر یه وسطم این که مقام واال  و بزرگ امینی...امینی

باشه؟؟؟ داشته من با میتونه کاری چه داره باهام ... 

 اتاق از نیاین فشار خودتون به گفت امینی به رو اینکه  بعد پرستار

شد خارج ... 

 رو بود افتاده عاجز االن که مرد این سمتش برم کرد اشاره دست اب

 زمین منو داشت سعی همش بود کرده بهمون ها بدی خیلی تخت

االن ولی...بزنه ... 

 

 خارج اتاق این از و کنم پشت بهش نمیکشید پام ولی چرا نمیدونم

 ...بشم

 

توپیدم بهش ... 

 نمیدونم...نمیومدم نجاای اصال خواستی ازم تو میدونستم اگه:جهانشاه

داری؟؟ ای نقشه چه باز...امینی کردی فکری چه خودت پیش  



 

 بینیش و دهن مقابل از رو اکسیژن ماسک لرزونش دست همون با

 شده ضعیف و گرفته سن کهولت بخاطر که صدایی با و برداشت

   بودگفت

 

 بتونم تو برایه که میخوره کسایی به االن من وضعیت:فرهادامینی

 لب پام پسر گذشت دیگه من از...بکنم؟؟ دیگه کارایه یا بکشم نقشه

ندارم زیادی زمان...گوره ... 

 

 این پشت ای نقشه هیچ که نمیرفت فرو مغزم تو جوره هیچ اصال

باشه نداشته کارش ... 

 و من یا  کنم فکر...پیر گرگ برمیاد هرکاری تو از:جهانشاه

هستی؟؟ کی کردی فراموش که گرفتی آلزایمرم یا گذاشتی سرکار  

 

 و داد تکون طرفین به سری زحمت به که شد عصبی اونم انگار

 گفت

 

 گرگ همون من...سرجاشه عقلمم...نکردم فراموش نه:امینی فرهاد

 وقته هم حاال کردم کارا خیلی زندگیم تو که درندیم و بیرحم

  تا...اینجا بیای گفتم...بزنی حرف تو اینجا نکردم صدات...تاوانه



 حرفا این حیفه بگم بهت اونارو بود بزرگت پدر و من بین ییحراف

 بلندی پستی جمشید و من زندگی...خاک زیر بره و بمونه راز یه

 دشمنیم و من خالف کارایه و ها بیرحمی از فقط اون داشت زیاد

 شده عاقبتش که آدمی این شدم من اینکه دلیل ولی گفته باهاش

بهت نگفته رو یزید عاقبت ... 
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 خودت...بمیرم بعد بگم یکی به حداقل میخواد دلم:امینی فرهاد

 و کردن خرج پول بجز و نمیخوره دردی هیچ به سامان میدونی

 این با پلیسا وقتی حتی نیست بلد ای دیگه کاره من آبرویه بردن

 خوشگذرونیه بفکر فقط اون نبود بخیالش گرفتنش جدیدشم نامزد

اینجا انداخته آورده منو هفتست چند ... 

 

حرفش وسط پریدم  

 را کرده خود...بدم گوش رو تو وناله آه اینجا نیومدم من:جهانشاه

 خیلی پشیمونیم برایه...بودی تو الگوش پسرته...نیست تدبیر



 فقط من گوش کشیدی وسط رو جمشید پدربزرگم حرفه...دیره

اونه مورده در حرفات شنیدن به حاضر ... 

 

 خودشو ولی نبود خوب اوضاش حال بود کرده که ای کتهس بخاطر

 چیزی بالشتش زیر از کرد اشاره...میکرد گفتن به مجبور

 ...بردارم

 قدیمیه خیلی عکس بود معلوم بود جوون دوتا از دونفره عکس یه

 خیلی...یکی اون یکیم اون بود خودش شبیه راستی سمت چهره ته

 منو خودش خویه خلق با و کرد بزرگ منو که آشنایی میزد آشنا

 رو نشستم دست به عکس...پدربزرگم ارجمند جمشید داد پرورش

 نزده من به حرفی امینی با دوستیش از جمشید...تخت کنار صندلی

 ...بود

 

انداختم امینی به و گرفتم کهنه عکس اون از نگاهمو ... 

 

 نوجوونیمون و بچگی دوران از جمشید و من دوستی:امینی فرهاد

 کار باهم و رفتیم سربازی باهم و کردیم تموم دبیرستانو باهم...بود

 بودیم هم فابریک رفیق...میشستیم محله یه تو کردیم شروع تجارتو

 بد که روزگار دست از امون ولی میومد در همدیگه واسه جونمون

 دختر یه بود خشکبار ،تاجر محله تو بود مرده یه... کرد جدامون

 برگشت سال چند بعد که فرنگ بودش فرستاده جواهر داشت



 تعغیر چیز همه زندگیمون به ورودش با که دختری جواهر...ایران

 خاطر من شدیم خواش خاطر و دیدیمش روز یه تو دوتامونم  کرد

 موضوع این...دختره خواه خاطر جمشیدم و پدرش ثروت خواه

 داشتیم اصرار کدوممون هر جمشید و من بین شد اختالفی

 از جمشیدم نرفتم بار زیر منکه کنه فراموش رو هرجوا اونیکیمون

 نیتم میدونست...بود شده دختره عاشق واقعا اون بدتر من

 دختره برایه که ای نقشه تا میده من به رو داره هرچی گفت...چیه

 شده جلدم تو رفت شیطون...کنم فراموش رو کشیدم پدرش ثروت و

 جمشید از دعوا با هنمیش قانع کم به که حریص و طماع آدم یه بودم

شدم جدا ... 
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 برادر مثل روزی انگار نه انگار...افتادم در جمشید با بد خیلی

 تا خالف کار تو رفتم...بودیم خورده همدیگرو نمک و نون و بودیم

 منجالب تو انداختم خودمو خودم... کنم طی شبه یه رو صدساله ره

 خریده شورلت و خونه خودم واسه دمبو شده کسی گذشت مدت یه

 برم میکردم فکر نادرستش راه از ولی... بدم نشون خودی تا بودم



 فکرایه تو اونقدر...نمیگه نه بهم پدرش... جواهراینا خونه دم

 فکر...کردم گم هدفمو که شدم غرق جمشید دادن شکست نادرست

 وزهن جواهر...شدم موفق کنم کم جمشیدو رویه که همین میکردم

 من از فهمیدم دختره نگاه از خواستگاریش رفتم...بود نکرده شوهر

 خودش ولی بود راضی پدرش  انگاری... نمیاد خوشش

 عاشق که گفت...گفت دلشو حرفه و کرد باز زبون باالخره...نه

 و درستکاری از نمیرسم اون پایه گرد به من که گفت جمشیده

 کینه بذر میومد در شدهن از که ای کلمه هر با...گفت مردونگیش

 من...میکرد رشد و میزد جوونه بود شده کاشته دلم تو که ای

 جواهر به جمشید بودم شده تحقیر و شنیده توهین جمشید بخاطر

تر حیوون و آشغالتر شدم که بودم من وسط این ولی رسید ... 

 

 حرفارو این ناراحتی و خشم و هیجان با بود افتاده نفس نفس به

 ...میزد

 

بود آشنا نا برام حرفا این...بود؟؟ کی هرجوا ... 

 

 جمشید اول زن جواهر...ست امینه تو مادربزرگ:امینی فرهاد

 بچشونم رفت زا سر جواهر که نبود پایدار زیاد عشقشون...بود

 جواهر مرگ بعد نکرد تا خوب جمشیدم با دنیا....اومد بدنیا مرده

 دوباره بیا فرستاد مپسغو پیغوم ببینمش نشدم حاضر ولی ام پی اومد

 من ولی...همدیگه واسه باشیم برادر قدیما مثل و کنیم کار باهم



 عقده و خور نزول و رحم بی آدم یه بودم شده برگردم نمیخواستم

برگردم بتونم که بود نمونده باقی فرهاد اون از  چیزی دیگه ای ... 

گفت مکثی از بعد و نفسی،گرفت اکسیژن ماسک از  

 

میدی؟؟ بهم آب لیوان یه شده خشک گلوم:جهانشاه  

 

 دستش بدم خواستم تا ریختم بود آب پارچ و آب تختش کنار میز رو

 این...بخوره آب خودش نتونه بسا چه و میلرزه دستاش شدم متوجه

 من االن و نمیکرد دریغ حقمون در ظلمی هیچ از روزی مرد

میدادم آب بهش داشتم ... 
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 لبهاش مقابل رو آب لیوان بزرگم پدر با رفاقتش تحرم به

 من برایه سودی چه خورده شکست پیر این با مبارزه...گرفتم

 پیمان از کمتر دیگه میده عذاب خودمو فقط هم کینه و عقده...داره

ببخشم نتونم که نیستم بزمجه ... 



 

کشید عقب سرشو و نوشید آب از کمی  

 

... بخورم آب تو دست از وزیر نمیکردم فکرشو اصال:امینی فرها

ولی چرا زهر ... 

 

کشید آهی ... 

 

 پدر با...بگم داستان برات فقط تا اینجا نکردم صدات:امینی فرهاد

 از زمین هکتار چند کارمون سودایه با جوونی همون تو بزرگت

 عمر ولی بسازیم ویال میخواستیم خریدیم ساری اطراف روستاهایه

 االن ولی نداشت چندانی مالی ارزش اونموقع...نداد قد دوستیمون

 سامان دست نمیخوام... ارزه می خیلی...طال مثل شده زمین اون

 شبهه و شک هیچ نترس...هوا میره میکنه دودش حتما اون...بیفته

 تو از بهتر رو کسی چون تو به میبخشمش من...نیست درش ای

 تا میکنه تالش خیلی سامان...بخشید منو هم جمشید شاید نمیشناسم

 هرکاری باهاش تو به میدمش..بیاره در چنگم از زمینم این

 کافی اندازه به...برسه بهش سامان دست نزار فقط بکن خواستی

گذاشتم براش ... 

 



 نمونده چیزی پادشاهیش و بزرگی از دیگه که بزرگ امینی فکر از

 تو قدی پنجره بسمت و شدم بلند صندلی رو از اومدم بیرون بود

 باال این از من و بود پام زیر خیابونا و شهر برداشتم مقد کارم اتاق

 چه به رفاه در زندگی...میکردم تماشا رو منظره داشتم

 سخت پدرم به نکرد من تقدیم دستی دو ثروتشو پدربزرگم...قیمتی؟

 جوری باهام...بودم فرمانش به گوش چون چرا من به ولی نگرفت

 و بجنگم بخاطرشون و بیارم بدست هدفامو خودم تا میکرد رفتار

 خانواده جهان شاه حداقل  بتونم تا گذاشت اسممو که خودش بقول

باشم خودم ... 

 

 از موبایلمو و گرفته شهر منظره از نگاهمو گوشیم زنگ صدایه با

 و جیغ صدایه کشیدم رو سبز آیکون تا بود یامور برداشتم میز رو

پیچید گوشم تو گریش ... 

 

 اینامیخوان...نیست خوب ماهورررر حال جهااااانننن الوووو:یامور

 ...ببرررنش
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 یامور

 

 قلوها سه مورد در جون مهین و بهار و خاتون با و بودیم نشسته

 تعدادشون حتی و بود نشده مشخص جنسیتشون هنوز میزدیم حرف

 این به همه بود کرده تعریف همه برایه خوابشو پیمان چون ولی

قلوان سه حتما ها بچه این که بودن یدهرس باور ... 

 کوچیکش تخت تو که مینداختم هم ماهور به نگاهی هرازگاهی

 میکنه خرید براشون کی پرسیدم منکه جواب در بهار...بود خوابیده

 گفت

 

 یا دخترونه لباس نمیتونم و نی معلوم جنسیتشون که هنوز:بهار

 گیر فعال میکنه خودشو کار پیمان ولی...بخرم باهم رو پسرونه

 پوشک کلیم...خریده عروسک و ماشین کلی بازی اسباب به داده

 گرون بعدن شاید میگه خریدی االن چی واسه اینارو میگم وقتی

 ...شد

 

داد ادامه آویزون لوچه و لب با بهار که افتادیم خنده به هممون ... 

 



 و دخل به حواسش قلو چند اونم شده بابا فهمیده وقتی از:بهار

 روانشناس یه پیش باید حتما...کرده پیدا وسواس انگار...رجمونهخ

 بره اون ماشین با تا بود داده گیر جهانشاه به دیدم صبحم...ببرمش

کنه جویی صرفه بنزین مصرف تو مثال که ... 

 

 عجب پیمانم...بود هم تو اخماش بهار ولی خندیدیم همگی دوباره

 بده هم رو بچه تا هزار  خرج اگه اون...ها میکنه پیدا اخالقایی

نمیشه تموم ثروتش و پول بازم ... 

 

 یا و بخوره چیا که میکرد هایی توصیه بهار به داشت خاتون

 بارداری تو دختراش و خودش هایه تجربه از هم بانو مهین نخوره

 خوابیده که ماهور پی رفت حواسم همه من ولی...میگفت زایمان و

 بود سرد بدنش گذاشتم صورتش رو دستمو نمیکشید نفس انگار بود

 اون بینیش جلویه گذاشتم دستمو...دفعه هر از تر پریده رنگش و

نمیکشید نفس  

 

سینش قفسه رو  

 با و وایستادم راست نمیکشید نفس واقعا انگاری اون ولی

 بود شل و حس بی اون ولی...داشتم برش تختش رو از دستپاچگی

 صدایی نشست رمکم و پیشونیم رو سردی عرق آویزون دستاش و



 انگار بزنم حرف ای کلمه نمیتونستم و بودم شده کر انگار نمیشنیدم

بودم شده الل ... 

 افتاده بیحال و شل بغلم تو که ماهور مات کنم چیکار نمیدونستم 

 بغلم از اونو کسی فهمیدم اینو من نداشت روح اون بودم مونده بود

 گوش کنم فکر که زدم جیغی... شد زده صورتم به سیلی و کشید

نداره امکان این نه...بود صدام تو که زجری از شد کر عالم ... 
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زدم جیغ  

 

نمیکشه نفس اون:یامور ... 

 

 خاتون بغل تو جون بی ماهور کنه آرومم داشت سعی بانو مهین

میکردن چک وضعیتشو داشتن بهار با و بود ... 

 



خوبه حالش ماهور دختر باش آروم:بانو مهین ... 

بود غم خودشم صدایه تو حتی ... 

 و کرده خیزی شدم خراب خونه که فهمیدم بهار گریه صدایه با

مبل رو کردم درازش و گرفتم خاتون بغل از رو ماهور ... 

 

 چشمام از اشکی...کردم بوسشون و گرفتم کوچولوشو دستایه

بود شده جمع مغزم و قلب تو غمم و ناراحتی همه...نمیچکید ... 

 

عزیزم شو بیدار...شو بیدار خدا رو تو مامان ماهور:یامور ... 

بکنه یکاری یکی خدا رو تو...دکتر به بزنه زنگ یکی ... 

 

کردم نوازش رو ماهور صورت دوباره ... 

 

 تو بود خوب حالت که تو شو بیدار مامانی...عزیزم ماهور:یامور

بودی کرده امیدوار منو که ... 

مافتاد هق هق به یکدفعه ... 

 

نمیتونست ولی کنه جدا ماهور از منو داشت سعی بانو مهین ... 



 سمت به سراسیمه ماهور دکترایه که بود گذشته دقیقه چند نمیدونم

 لخت رو ماهور داشتن که اونا به و میریختم اشک اومدن ما

میکردم نگاه میکردن ... 

 بد خبر و امیدی نا بخاطر دوتاشونم دستایه که نگذشت خیلی ولی

افتاد طرفشون ود ... 

 

مرده که یکساعته حدود بچه ولی متاسفم:دکتر ... 

 و بردم حجوم زد حرفو این که اونی سمت به...داد دست بهم جنون

گرفتم کتش یقه از  

 

 به شما...میگی دروغ داری تو...میگی دورغ میگی دروغ:یامور

 االن خوبه حالش ماهور گفتی عوضی تو...نمیخورین دردی هیچ

نمرده من بچه عوضی بمیری خودت...مرده اون گیمی االنم ... 

 حسابی درست میکردم وارد خودم به که فشاری و حرص زور از

 خاتون و بانو مهین....نمیزد حرفی دکتره... بکشم نفس نمیتونستم

کردن جدا برگشته بخت دکتر از بزور منو ... 

 و بودم نکرده باور هنوز میسوخت جیگرم نبودم بشو اروم من ولی

 خودمو وزن نتونستم میدادم نشون العمل عکس داشتم شوک تو

 گریون چشمایه با خاتون و بانو مهین...زمین افتادم که  کنم تحمل

نزنم آسیبی بخودم تا بودن گرفته دستامو  
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 سمت رفتم پا و دست چهار و کردم خالص دستشون از خودمو

 رو بود افتاده روح بی پوشک یه اب فقط و لخت االن که ماهور

زدم زار و نشستم مبل پایین...مبل ... 

 چرا...گرفت پس ازم رو تو خدا چرا...گذاشتی تنهام چرا:یامور

ماهورررر...نمردی تو نه نه...ماهور گذاشتی تنها مامانو ... 

 

 و مینوشت فوت گواهی داشت که شنیدم رو دکتر حرف وقتی

بشه هسپرد خاک به باید بچه میگفت  

 رو ماهور نشسته خون به چشمایه با و شد وارد تنم به ای رعشه 

 پله طرف دویدم زدم بغل اونو آنی به و لحظه یه تو کردم نگاه

 قفله سه و بسته درو و شدم وارد رفتم خودمون اتاق سمت...ها

 ازم که میشنیدم در پشت از همشونو صدایه ثانیه چند از بعد کردم

 هق هق وضعیتش،به اون با بهار حتی...مکن باز درو میخواستن

ندم عذاب رو ماهور روح میکرد خواهش ازم داشت و بود افتاده ... 



 ماهور... اومدن کنار  زود چه نمیکردن درک منو هیچکدوم اونا

 به و تخت رو نشستم و گرفتم بغلم و پیچیدم ای پارچه الیه رو

 لحظه نای تو...نمیدم هیچکس به اونو من نه...فشردمش خودم

 که شنیدم رو دکتر صدایه...بود کرده نفهم و لجباز منو جنون

 دیگه و مرده واقعا ماهور سپردمیگفت خاک به باید رو بچه میگفت

نیست بهش امیدی هیچ ... 

 

غریدم خشم با ... 

 من نمرده من ماهور...شین گم برین همتون...گمشین برین:یامور

نمیدم هیچکس دست اونو ... 

 اون اگه میزدم زنگ جهان به باید افتاد عسلی ور گوشی به چشمم

میبرن و میگیرن ازم بچمو نباشه ... 

 

 خوب ماهور حال گفتم...بیاد خواستم ازش گریه با داد جواب وقتی

و نیست ... 

 

 اتاقمون در پشت صداشواز که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 ...شنیدم

کردم زمزمه خشدار و اروم ماهور گوش کنار ... 



 جایی رو تو نمیزاره اومد بابایی...ماهوری نباش نگران:یامور

 ...ببرن

 

 و تخت رو گذاشتم رو ماهور کنم باز درو خواست ازم جهانشاه

 نه یا هست پیشش کسی پرسیدم در کردن باز قبل...شدم در نزدیک

گفت ای نه گرفته صدایه با مکثی بعد با اون و ... 

بود جهانشاه تنها کردم باز درو الیه و چرخوندم قفل تو رو کلید ... 

 و اندوه و غم با نگاهی شد اتاق وارد و داد حل درو خودش

 انداختم بغلش تو خودمو...انداخت تخت رویه ماهور به ناراحتی

گفت ناراحتی و بلند صدایه با و کرد قفل بازوهاش بین منو ... 

 

برسین کارتون به میتونین...دکتررر:جهانشاه ... 
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 کردن جدا ازم گوشمو جیگر که روزی از روز بیست درست

 کرد کمک و شد اتاق وارد دروغ به جهانشاه که روزی میگذره

 کردم التماس بهش خواهش و تقال با ببرن رو ماهور بقیه و دکترا

 من کردن قفل بجز کاری هیچ اون ولی ببرن رو دخترمون نزاره

 نبود بدهکار گوشش کسی لیو میزدم ضجه...نکرد بازوهاش بین

 مثل شده برام دنیا...بسپرنش خاک به تا بردن چشمام مقابل منو بچه

 ماهور خاک سر... میاره فشار روانم و روح به که تنگ قفسه

 فرشته که ببینم رو کوچیک قبر اون برم چجوری آخه نرفتم

 میکنم زندگی ماهور با دارم من...داده جا خودش تو منو کوچولو

 تو زانوهامو مونده اتاق این تو تنش بویه و ها نشونه مهه وقتی

 به میکنم نگاه تختش به روش میزارم سرمو و میکنم جمع شکمم

 رو که پستونکش و شیر شیشه به لباساش به...اکسیژنش کپسول

 که نموندی دنیا این تو انقدر تو من ماهور مامانی، آخ...افتاده تخت

 کی و میفتی غذا به کی که باشم نای پی مدام یا بدم ترکت پستونکو

 هم تو...بپزیم دندونی آش برات بقیه و خاتون با تا میاری در دندون

 میخواستی خدا از بودی پاک و فرشته توکه ماهور شدی بیمعرفت

 کنم چیکار تو بدون من حاال...بمونی مامانت پیش بزاره که

افتادم گریه به...ماهوررر ... 

بودم داغون داغونه نداشت توصیفی روزم و حال ... 

 پر قلبم ببینمش نمیخواستم روندم اتاق این و خودم از رو جهانشاه

 چند بزور و اتاقم میومد گاهی هراز خاتون غم و عقده از بود شده

 از باش شوهرت بفکر میگفت مادرانه همش میداد بهم غذا لقمه

 شاید تا وایمیسته اتاق پشت همش جهانشاه میگفت...نرونش خودت



 من قبلی اتاق تو جهان میگفت بیرون، برم اینجا از من

 کن گوش حرف من ولی میکرد نصیحتم مادرانه خاتون...میخوابه

 ..نبودم

 چقدر بودم شده خسته دیگه...کنم زندگی نمیخواستم ماهور بعد

 تو عمارت نداشتن، خوبی حال هم بقیه...دادن دست از چقدر سختی

 نه ای خنده صدایه نه میومدن صدایی هیچ و بود رفته فرو سکوت

 به و باشم آروم میخواستن همشون پیمان هایه بیداد دادو صدایه

 همین برایه میکرد درک منو اون پیمان بجز البته بدم ادامه زندگیم

 من به و نشست ساعت نیم اونم اومد سراغم یکبار فقط نمیزد حرفی

رفت و زد زل وسایال بقیه و ... 
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میکرد درک منو و بود داده دست از اونم ... 



 و بود چسبیده هم به کثیفی از موهام میرفتم حموم باید کشیدم آهی

 جهانشاهم...نمیومد بیرون از صدایی هیچ...  میداد عرق بویه تنم

کرده امید نا خودش از منو اون بود کار سر حتما ... 

 

 حمام از نفهمیدم  ازش چیزی که  گرفتن دوش دقیقه چند از بعد

 بی  خسته همونطور بودم پیچیده دورم کوتاهی حوله...شدم خارج

 آینه تو خودمو وقتی بودم پوشیدن برایه لباس دنبال کمد تو روح

 لبام بود انداخته سایه و افتاده گود دورشون چشمام ترسیدم دیدم

 مریضی بود شده الغر خیلی صورتم و بودن شده خشک و بیرنگ

میگیره جونمو ذره ذره داره ماهور مرگ و ... 

 

 نبود اون نه ولی خاتونه کردم فکر اولش اومد در شدن باز صدایه

 پس میشناختم بودم شده غریبه صاحبش با که رو آشنا عطر این من

 رو سرم و بودم آغوشش تو که پیش هفته یک درست... بود خونه

 رنبب رو ماهور نزاره تا میکوبیدم بازوش به مشتم با و سینش

 نزدیک جرعت بیتابیم و بیداد و داد بخاطر...بودم کرده استشمامش

 نداشتم داشت؟؟دوست چیکار اینجا اون االن ولی نداشت بهم شدن

 ...ببینمش

 

 بهم پشت از کردم مچاله مشتم بین بپوشم بودم برداشته که تیشرتی

 تنم... بود شده مخلوط عطرش با سیگار بویه چسبید و شد نزدیک

 موهایه بین برد سرشو برعکس نگرفت فاصله اون ولی شد منقبض



 العملی عکس من ولی بوسید و کشید بو گردنمو کشید بو و خیسم

 و بودم شده خشک چوب مثل خشم و حرص از چون نمیدادم نشون

 و سوخته جیگر رو بار هزارمین برایه ماهور یاد  میزدم نفس نفس

 که لرزونم تایهدس با و چرخیدم که گذاشت داغ شدم پاره تیکه

دادم هلش عقب به بود دستم تیشترتم ... 

 و حال و بود داغون اونم....میدیدمش داشتم روز چند از بعد من

 صورتش ریش ته و بود پریشون موهاش نداشت خوبی اوضاع

 من ولی میزد فریاد رو خستگی چشماش...بود شده ریش حاال

 تموم ولی نطقهم بی ازش گرفتن فاصله برایه دلیلم...نکردم توجهی

 که بیاد سمتم دوباره خواست میکنم خالی اون سر دنیارو از حرصم

 کردم پشتمو کوبیدم سینش به دستمو تویه تیشرت و کشیدم فریادی

میلرزید تنم تمام بهش  

 

 نمیخوام بگیر فاصله ازم...بگیر فاصله ازم....برو اینجا از:یامور

 نمیخوام...میرم ااینج از بشی نزدیک بهم دوباره اگه...ببینمت

هوست و خودتی بفکر فقط...ببینم هیچکسو ... 

 با که میشدم بیتابتر من ولی کنه ارومم میخواست افتادم گریه به

 زندگی از من...شد خارج اتاق از بیچارگی با شدش سرخ چشمایه

بودم بریده ... 
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 بودم رفته خواب مکردنا بیتابی و گریه بین چجوری و کی نمیدونم

 بودم شده حساس پریدم خواب از هول گوشی زنگ صدایه با که

 خواب از هول همیشه ماهور گریه و زدن نق صدایه با که چرا

 بادم کردم نگاه خالیش تخت به وقتی ولی برسم بهش تا میشدم بیدار

 توجهی میخورد زنگ هم سر پشت گوشی...گرفت بغضم و خوابید

 خطی پشت شخص ولی...بودم شده ماهور تخت خیره و نمیکردم

 خط اعصابم رو گوشی زنگ دینگ دینگ صدایه و نبود کن ول

 ...مینداخت

 

 بود زده زنگ که ای شماره ولی کنم خاموشش تا برداشتم گوشیرو

 سبز آیکون همینجوری...لرزید دستم تو گوشی دوباره بود آشنا نا

 زمانی که اآشن زنی پیچید گوشم تو زنی صدایه که کشیدم رو

سیمین بود عذابم معمور ... 

 

میشنوی صدامو عزیزم...یامور الو...الو:سیمین ... 



 تو رفت فرو چیزی که باشه گاهم تکیه تا تخت رو گذاشتم دستمو

 وبین داشتم برش بود ماهورم پستونک صورتی آویز...دستم کف

 شد جلب بهش توجهم سیمین دوباره صدایه با...گرفتمش مشتم

میگفت چیزی ریهگ با داشت  

 

خودتی بفهمم...بده جواب خدا تورو ماهور:سیمین ... 

 

خشداررگفتم و گرفته صدایه با  

میخوای؟؟ چی:یامور  

 

گفت گریه با شنیدم رو کشید که راحتی نفس  

 

 شنیدم...بده گوش حرفام به نکنا قطع تلفنو خدا رو تو یامور:سیمین

 ولی ولی...تاسفمم واقعا و سخته خیلی میدونم افتاده اتفاقی چه

 باهام بیرون بندازه خونه منواز میخواد  سرش به زده روزبه یامور

 و مدارک تمام میخوام عمارت بیا....مرد امینی یامور...افتاده لج

 برایه آمریکا برم میخوام...بدم پس بهت داری دستمون که ثروتی

 آه نممیدو میده عذابم داره و افتاده تنم به که العالجی بیماری درمان

 قبل زهرات مامان بیا روخدا تو یامور...شده دامنگیرمون تو

 بیا...ندادم من ولی تو به بدم تا بود داده بهم یچیزایی مرگش

نزده آتیششون و نیفتاده روزبه دست تا بگیرشون ... 



 

شد قطع تماس که بود افتاده هق هق به ... 
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 انگار شدم نزدیک جهنمی عمارت این یآهن دره به  لرز و ترس با

 عمارت از تونستم بازی گربه و موش هزار با میزد دهنم تو قلبم

 خونه بود ممکن محال بود تیز خیلی خودش بشم خارج جهانشاه

نبود حیاط تو ماشینشم بیرون میرم دارم من نفهمه و باشه ... 

 و شتمبردا پول یکم و پوشیدم لباس فقط برسم خودم به اینکه بدون

 فقط نداره برام ارزشی هیچ دیگه که ثروتم بخاطر نه اینجا اومدم

 من کشوندن که داشتم اینو ترس...زهرام مامان اسم آوردن بخاطر

 یعنی بدم خبر جهانشاه به نتونستم ولی باشه تله یه اینجا به

 ...نخواستم

 جیر صدایه با که دادم هلش عقب به لرزونم دستایه با بود باز در

 پف  باچشمایه که همونطور آروم شد باز زدگیش زنگ از جیر



 قدم عمارت سمت به  میکردم نگاه رو اطراف کرده

 عمارت این تو من...زندگی نه میداد مرگ بویه اینجا...برداشتم

 بهش خیلی مادرم و پدر بودم شده بزرگ و اومده بدنیا

 ناال ولی خودش برایه بود باغی اینجا حیاط زمانی یک...میرسیدن

 و غم از بود پر قلبم...نیست اینجا حیاتی هیچ و مردن درختا انگار

شد تر فشرده منظره این دیدن با که اندوه ... 

 نمیکشید پام و گذاشت آرومی نا بنایه قلبم رسیدم که عمارت به

 تا خونه از که کوکی عروسک بودم شده انگار ولی بشم خونه وارد

 انگشت با میسوخت و دبو پف چشمام... بودم شده کوک اینجا

مالیدم چشمامو یکم راستم دست اشاره و شست ... 

 که نیستن آدمایی همون سیمین و روزبه مگه اینجا اومدم چرا من

 بود اومده پشیمونی...میبردن لذت و میدادن شکنجه منو زمانی یه

 خبر جهانشاه به اومدنم قبل باید نبود برگشتی راه ولی سراغم

دمکر عقلی بی...میدادم  

 

 [10.11.19 16:51] 

485 

 

 

 

 



  پایین کشیدم محکم رو دستیگره...باد بادا هرچه اومدم اینجا تا منکه

شدم خونه وارد قدم یک با و ... 

 قدمایه با که همونطور نمیشد دیده هم کسی و نمیومد صدایی هیچ

زدم صدا رو سیمین خشدارم صدایه با میشدم خونه وارد کوتاه ... 

یمینس....سیمین:یامور ... 

نیومد جوابی ... 

 و بزرگ پیانو بود گذشته مثل چیز همه...کردم نگاه اطراف به

 که تولدم آخرین بعد... بود شده گذاشته سالن گوشه که رنگی سفید

 دیگه دادن هدیه بهم اونو و بودن پیشم زهرام مامان و شاهرخ بابا

 نهخو اسباب و ها مجمسه همون...نیومد پیش برام یادگیریش امکان

 عوض جاشونو مدام و بود حساس روشون زهرا مامان که بود ای

 بود زنده و روشن اونا حضور با عمارت این انگار ولی...میکرد

روح بی و تاریک زندان مثل شده االن که ... 

 ای نقشه چه...نشنیدم جوابی بازم ولی زدم صدا رو سیمین دوباره

نمیدن نشون خودشونو که دارن برام ... 

 افتاده ها پله پایین که دیدم رو چیزی بودم وایستاده که ییاونجا از

 از چشمام میشدم نزدیکتر هرچقدر شدم نزدیک بهش اروم بود

 پر تنم از روح صحنه این دیدن با...میشد تر گشاد تعجب و ترس

 خونی صورتی سر و باز چشمایه با بود سیمین...اون اون کشید

زمین رو بود ریخته نخو سرش از و بود افتاده ها پله پایین ... 



 پاهام رو نتونستم..گرفتم تهوع حالت...کردم وبسته باز  چشمامو

زدم صداش همونجا از زمین رو نشستم وایستم ... 

 

سیمین...سیمین:یامور ... 

 

بود مرده اون اون...نمیداد جواب اون نه ولی ... 

 و شم بلند خواستم تا میشد رو و زیر معدم... کشیدم ترس از جیغی

 بود تنشون فرم لباس که آدم تعداد یه و شد باز ورودی در کنم رارف

 بالیی بود؟چه چخبر اینجا بودم شوک تو...شدن وارد... و اسلحه با

بود اومده سیمین سر ... 

 دستم مچ دور رو سردی فلزی دستبند و شد نزدیک بهم زن مامور

 روش حاال که سیمین از نمیتونستم نبودم زدن حرف به قادر بست

 با کشید منو که زن مامور...بردارم چشم بود شده کشیده سفید مالفه

زدم صدا لب زیر جهانشاهو اسم بیچارگی ... 
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 پناهی بی و تنهایی احساسی میلرزید استرس و ترس از تنم تمام

 گفت مافوقش به ماموره وقتی افتاده اتفاقی چه نمیدونستم...میکردم

 پا و دست بی اونقدر کردم هنگ آگاهی آوردن قتل جرم هب منو که

 فقط و نداشتم خودمو از دفاع قدرت حتی که بودم زبون بی و

 از من صبح که آدمی همون میخواستم رو جهانشاه امن آغوش

 منو دیگه جهانشاه که میترسیدم خیلی...بودم کرده تردش خودم

باشه شده خسته ازم که نخواد ... 

 کنارم زنی مامور و انتظار صندلی رو بودم ستهنش ها مرده عین

 و بازداشتگاه بندازن منو نزاشتم التماس و جیغ با بود وایستاده

دادم جهانشاهو شماره ... 

 

 چیز دنبال زمین رو چشمام و بودم گرفته ضرب زمین رو پام با

میگشت نامعلومی ... 

 با...کردم بغض دیدنش با بود همراهش پیمانم اومد باالخره اون

 بخاطر نکنه شد خیره دستم دستبند به ناباور و کرد مکثی دیدنم

سیمینم قاتل من کنه باور نکنه...کنه رها منو آبروش ... 

 

 و تیپ به مدام که جهانشاهی اونم میزد فریاد رو آشفتگی وضعیتش

 افتاده روز این به مردم که نبودم زن من...االن ولی میرسید قیافش



 یامور ای...کردم خودخواهی چقدر رسیدم نتیجه این به االن بود

بود اونم بچه ماهور نحس لعنتی ... 

 

میکرد نگاه بهم عصبی و ناراحت پیمان ... 

 دستبندی بشم نزدیک بهش خواستم منم شد،تا نزدیک بهم جهانشاه

 موضوع  این ولی شد مانع بود زن مامور دسته بند یطرفش که

 که کودکی مثل...وندرس صفر به رو فاصله و نشد جهانشاه مانع

 با رسیده پدرش امن آغوش به وحشت و ترس کلی از بعد باالخره

زدم هق و گرفته چنگم تو سینه رو پرهنشو دستم اونیکی ... 

 

 وقتی من ولی قتل میگن اینا...نکردم کاری من جهانشاه بخدا:یامور

افتاده اون اون رسیدم اونجا ... 

 

 درست چیز همه...باش آروم عزیزم باش آروم...هیسس:جهانشاه

نکن گریه..یامورم میشه ... 

 

 خبر بهش چرا یا عمارت اون رفتم چرا نکرد بازخواست منو

میداد عذابم بیشتر مهربونیش این و...ندادم ... 



 تا رفت جهانشاه گرفتیم فاصله هم از اجبار به زن مامور اخطار با

 و شتنذا بره باهاش خواست پیمانم تا بزنه حرف پرونده مسئول با

بمونه من کنار خواست ازش ... 

 

 [11.11.19 17:40] 

487 

 

 

 

 

 نمیاد بر کسی دست از کاری که گفتن میشد نباید آنچه شد باالخره

 باید و هستم سیمین قاتل من و منه علیه بر مدارک و شواهد همه و

کنیم صبر قاضی رأی و دادگاه وقت تا ... 

 

 بحث و جر مامورا با مدام و بود شده آتشفشان کوه مثل جهانشاه

میشد مانعش پیمانم و میکرد  

 بفرستنم تا بازداشتگاه انداختن جهانشاه چشمایه جلویه بزور منو 

 صدا جهانشاهو و میترسم که زدم فریاد و جیغ هرچقدر زنان زندان

 اتاق از ای گوشه بریده جا همه از...نداشت ای فایده ولی زدم

 چیزه موکت بجز کردم جمع شکمم تو پاهامو و نشستم بازداشتگاه



 که زن دوتا البته و نبود تاریک و کوچیک اتاق این تو ای دیگه

 کردم لرز میکردن نگاه بد بهم و نبود حسابی درست وضعیتشون

زدم زار و زانوم رو گذاشتم سرمو ترسم از ... 

ترسوندم بدجور یکیشون صدایه ... 

بخوابم میخوام ژیگول بچه نکن زر زر:زنه ... 

 زرشکیمو پالتو کاله...نیومد در ازم صدایی ای دیگه ترسم از

فشردم هم رو محکم چشمامو و  سرم رو کشیدم ... 

بود شده گریبانگیرم بود مصیبتی چه دیگه این ... 

 

 و زن تا چند که بود شب هایه نیمه نزاشتم هم رو چشم صبح تا

 بدی وضعیت تو و پارتی تو اینکه مثل اوردن هم رو دیگه دختر

 میخندیدن ها دیوونه عین که بودن مست انگاری...بودنشون گرفته

 ترسیده خیلی...میاوردن در خودشون از گربه و سگ صدایه و

 خودمو بود کابوس عین برام ها صدا این...نبود اینجا من جایه بودم

 کاری و نبینن منو مثال تا میشدم مچاله بیشتر و میفشردم دیوار به

شدم زنده و مردم من برسه فرا صبح تا...باشن نداشته باهام ... 

 راحتی نفس شکسته هنونطور کردن خارج بازداشتگاه از منو تا

اینجا از بدتر جایی نبرن منو معلوم کجا از ولی کشیدم ... 

گذشت؟؟ سخت بهت خیلی بازداشتگاه تو:زن مامور  

 



 و بزنم حرفی نتونستم...داشتم سوزش و درد احساس چشمام زیر

 دفتر وارد اینکه قبل میومد مهربون بنظر...دادم تکون سری فقط

بشیم پرونده مسئول  
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 کار این کردم نگاه ملیحش صورت به کشید بازوم از زن مامور

 کار بهترین شایدم میزد مهربون خیلی چون نبود اون مناسب

 ...بودبراش

 باالیه ولی همیر دار چوبه پایه تا بیگناه آدم نباز خودتو:زن مامور

نکردی کاری تو مطعنم من...نه دار ... 

 

 و بود مونده باقی هنوزم ترس اون ولی بود قلب قوت برام حرفش

هرکس از ترسوتر من ... 



 تا آگاهی حیاط تو...ریختم فرو زندان میکنن منتقل منو گفتن وقتی

 به چرخیدم شنیدم جهانشاهو صدایه کنن ماشین سوار منو خواستن

بانو جهانشاه،پیمان،نادرخان،مهین...بودن جااین همه عقب ... 

بشن نزدیکم دادن اجازه پدرش و امیرعلی حتی حتی  ... 

گفت ای شکسته و خشدار صدایه با وایستاد بهم نزدیک جهانشاه ... 

 

 زیاد نمیزارم ولی میدم جونمم...میشه حل چیز همه نترس:جهانشاه

 چشمام جلو دارن کنم تحمل نمیتونم... خدااا آخ...بمونی تو اون

که جایی میبرنت ... 

 

 بهم پشتشو و گرفت فاصله من از یکم جهانشاه نداد ادامه حرفشو

 ...کرد

نمیشد کم وحشتم ولی میدادن دلداریم و شدن نزدیک کدوم هر ... 

پشتتیم ما نترس و نباش نگران دخترم:نادرخان ... 

میکرد نگاهم اشکی چشمایه با بانو مهین  ... 

 

 ثابت بیگناهیت...دخترم هست بهت حواسمون همه ما:طاهری آقایه

بمونی تو اون دقیقه یک نمیزاریم بشه   

 



 بهار برادر امیرعلی نداد دلداری و نزد حرفی اینجا که کسی تنها و

 ماشین سوار منو داد دستور ماموره و سرباز به اخمو و جدی بود

 ...کنن

 

مگفت همشون به رو لحظه آخرین بودم نزده حرفی منکه ... 

 

 اونجا رسیدم وقتی نکشتم رو سیمین من ومادرم پدر روح به:یامور

بود مرده اون ... 

 که دیدم ماشین شیشه از کردن ماشین سوار منو ولی افتادم گریه به

بودن گرفته جهانشاه بازو از نادرخان و پیمان ... 
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 از بود زیاد برام زندگی تو شکست همه این خیال و فکر همه این

 یامور که امینی زنه قتل ماجرایه دیگه طرف از و  بچم دادن دست

 پایین بره گلوم از خوش آب قطره یک نمیزاره  شده گرفتارش

 بکنم کاری براش نتونستم من و زندانه تو یامور ماهه هفت درست

 باهاش دوباره خواستم ماهور مرگ بعد جهنم شده اون بدون زندگیم

ولی کنیم شروع عاشقانه ... 

 رو کردم پرت پشت از خودم و گرفتم دستام بین سرمو

 شرکت ماهه چند کشیدم دست دنیا از نمیکشم واقعا دیگه...تخت

 یامور گریون چشمایه همش...میکنه رسیدگی کارا به پیمان و نمیرم

 میخواد طریق این از آشغال روزبه...چشممه جلو لرزونش تن و

 حکم و مادرشه قتل کارایه پیگیر همین برایه ریزهب بهمون زهرشو

 هم و منو هم تا میده لفتش داره عوضی اون ولی گرفته قصاصم

بده دق و زجر زندان تو رو بیچاره یامور ... 

 

 بالیی اگه...کرده هنگ مغزم نرسیدم بجایی ولی کردم فکر بس از

 رو آشغال روزبه اون من و کنم زندگی نمیتونم من بیاد یامور سر

کشت خواهم ... 

 

 هفتست یک بدم انجام کاری براش نتونستم اینکه از خجالتم بخاطر

 و میسوزه شمع مثل ذره ذره داره تو اون یامور...نرفتم مالقاتش

 برایه تالشی دیگه و داغونه خیلی روحیش وضعیت...میشه آب

متحرک مرده یه شده قصاصش حکم بعد...نمیکنه آزادی ... 



 

 التماس راه آخرین میپوشم لباسامو...بکنم باید ارچیک دیگه نمیدونم

 ولی بودم انداخته عقب اینکارو غرورم بخاطر روزبه به کردن

 من ببینم زندگیمو عشق شدن اعدام ناحق به و بشینم نمیتونم دیگه

 اون... میدارم نگه اونو ولی دارم نگه براش رو ماهور نتونستم

 و معنی...نمیخوام غرور و پول من خوشبخت و باشه زنده فقط

یاموره من زندگی مفهموم ... 

برم روزبه شرکت به تا میپوشم لباس ... 
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 ارجمند جهانشاه من کرده شروع رو کردن تحقیر ورودم لحظه از

 و ساعت چند باهاهم مالقات برایه بزرگ شرکتهایه عامل مدیر که

 بخش تو نشستم ساعته سه درست االن میکردن صبر روز چند یا

 میدونم ولی داره جلسه گفت منشیش روزبه، شرکت انتظار

 نگاه ولی شدم خیره یجا به و صندلی رو نشستم صاف...دروغه



 و پوزخند با رقیبام و تاسف ناراحتیو با بعضیا میکنم حس رو آدما

 ....خوشحالی

 

 که خوبه...منه با مالقات به مایل روزبه میده خبر منشیش بالخره

 رو داده لم میشم که اتاق وارد...میومدم بازم من چون نکرد ردم

 نمیکنه دعوتم...میکنه تماشا منو تمسخر با و ریاستش صندلی

 اجازه ولی بشینم تا میرم صندلی سمت سنگین قدمایه با...بشینم

 ...نمیده

 

 منتظرت پیش ماهه چند...بشینی نمیدم رو اجازه این بهت:روزبه

 بهتر بود تازه داغم ها اونموقع نه البته....اومدی دیر االن نه بودم

نیومدی که ... 

 

 نبود آدمایی شبیه...میزد حرف تمسخر با اون و بودم وایستاده سرپا

 و مصنوعی هم اوال اون حتی...باشه داده دست از رو عزیزی که

بود مشهود کامال مادرش مرگ از دفاع بودن نمایشی ... 

 

تمگف خشداری و محکم صدایه با ... 

 



 چی بزن حرفتو...بودی اومدنم منتظر میدونم:جهانشاه

برداری؟؟ یامور سر از دست تا کنم میخوای؟؟چیکار  

 

 واقعا مرد این...داد تکون صورتش جلو دستشو و زدی قهقه

بود دیوونه ... 

 

 شرکتتم قراردادهایه بستن تو....جهانشاه...جهانشاه اه:روزبه

 از ثروت موفقیت و پیشرفت اینهمه پس عجولی اینجوری

 کجاست؟؟

 

غریدم...میکرد خشمگینم و میبرد سر حوصلمو داشت دیگه  

 حرفتو...پول و شرکت نه زندگیمه تمام من برایه یامور:جهانشاه

دارم گردنتو شکستن توان االن چون روزبه بزن ... 

 

گفت و داد جلو لباشو لودگی و تمسخر با  

 

 صادرات و واردات اهپادش...جهانشاه نشو عصبی اوه اوه:روزبه

 دختره اون میخوای اگه مطلب اصل سر میرم من خب خب...دارو

 جلویه دو میکنی پوشی چشم ثروتش از یک شه خالص زندان از

 به کرد خواهند شرکت کنفرانس تو دیگه هفته که عامالیی مدیر



 طالق رو یامور سه مهتر همه از و... میکنی التماسم و میفتی پاهام

 ...میدی

 

 شیری مثل...میکرد بلغور خودش برایه داشت چی عوضی این

 نشون خودش از العملی عکس بتونه تا بردم هجوم بسمتش زخمی

فشردم و گرفتم گردنشو بده ... 

میخندید و بود گرفته تمسخر به منو ها دیوونه مثل بازم ... 
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ارجمند جهانشاه نداری ای چاره تو و: روزبه ... 

فشردم گلوشو ... 

شو خفه روزبه شو خفه:جهانشاه ... 

 باال جنابعالی زن یعنی عزیزم دایی دختر بدم امضا یه االن:روزبه

میخوره تاب دار ... 



 

 االن...کردم رهاش یکدفعه یامور فکر با ولی فشردم بیشتر گلوشو

برمیاد هرکاری اون دست از ... 

 

اومد بحرف میمالید گلوشو که همونطور ... 

 آبروت بخاطر بگو بدی ادامه باهاش نمیتونی بگی بهش باید:هروزب

میدی طالقش ... 

خورد سر چشمم گوشه از اشک ... 

 

 باهاش اینکارو روزبه ماجرا این بار زیر  میشه له اون:جهانشاه

 یامور بیخیال فقط بخوای هرچی میدم بهت ثروتمو تمام...نکن

 ...شو

 

 راه تنها...حقشه یامورم... میخوام تو مثل رقیب یه من نه نه:روزبه

اونه از تو دوری یامور نجات ... 

 

 خارج نحس و لعنتی شرکت اون از ای دیگه حرف بدون

 تنها االن...یامورم عاشق من...بکنم باید چیکار نمیدونستم...شدم

 نمیزارم مراقبشم خودم بعدش...یاموره شدن آزاد مهمه که چیزی



 و روزبهه دور دور االن...برسونه بهش آسیبی عوضی روزبه

ولی میتازونه خوب ... 

——————————————————— 

 یامور

 

 

 خبری بود هفته یک از وبیشتر زندان بودم افتاده من بود ماه چند

 کنم تحمل اینجارو من میشد باعث که کسی تنها...نبود جهانشاه از

 روزبه ولی باشم قوی میگفتن و میومدن دیدنم به همه بود جهانشاه

 مرگ از من...بود گرفته قصاصمو حکم و یکردم خودشو کار

 که پیرزنی کردم نگاه بهش خانوم زهرا صدایه با...میترسیدم

 هم اوردم که شانسی تنها زندان بود افتاده پسرش بدهی بخاطر

درستکار و مهربون زنی بود اون با شدن سلولی ... 

میکنی گریه چقدر دیگه بسته دخترم:خانوم زهرا ... 

تگرف سمتم کاغذی ... 

 که انشاهلل برات اومده دادگاه از کنم فکر کاغذا این بیا:زهراخانوم

باشه توش خوبی خبر ... 

 نمیشد باورم...خوندن به کردم شروع و گرفتم ازش کاغذارو

 خودش از هم نوشته دست یه بود داده طالق درخواست جهانشاه

و آبروش بخاطر بدم رضایت طالق به بود خواسته ازم که بود ... 
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 من بخاطر چشماش تو که نگرانی اون پس نداشت امکان این 

 باور من نه...بود؟ الکی همش یعنی روزش و حال اون میزد موج

 افکار بخاطر بار یه من نیست درست یچیزی وسط این نمیکنم

 چند تو االنکه ولی کردم فرار و کشیدم دست جهانشاه از پوچم

 دست عاشقشم من و مهمه برام دنیا تو که کسی نهات از مرگم قدمی

 من جهانه...باشه جهانشاه قلبی خواسته این ممکنه محاله نمیکشم

مهربونه دلش مغرورش قیافه برعکس ... 

 آتیش فروزان شعله رو بود آبی که هایی اشک... افتادم گریه به

 بریزین  من لعنتی چشمایه بریزین...نکرده تحمل سختی کم که قلبی

شدم اروم یکم شاید اشکارو این ... 

 جهانشاه...بزنم حرف باهاش باید من نمیاد مالقاتم مدته یه چرا

 این عذاب نمیزارم...کنه رها منو الکی همینجور ممکنه محاله

 خواهش باهزار شدم بلند جام از درنگ بی...بکشم هم رو جدایی

بگیرم تماس جهانشاه با تا تلفنا باجه سمت رفتم ... 



 

 انگار گوشم تو خستش و گرفته چند هر صدایه پیچیدن با بازم

شد تزریق بهم آرامشی ... 

بله:جهانشاه  

 بعد...نمیزاری تنهام گفتی خودت...آرامشتم من گفتی خودت:یامور

 فقط بدی؟فقط طالقم میخوای چرا پس...منی زندگی امید تو ماهور

 بگی اگه بدونم واقعیتو دلیل میخوام...نیار الکی بهونه خدا رو تو

 مزاحمت دیگه و میکنم موافقت طالق با االن همین نداری دوستم

جهانشاه نداری دوستم  که بگو نمیشم ... 

 

 محکم صداش میکرد سعی اومد بحرف وقتیم بود کرده سکوت

 خوب اونو من چون...نبود موفق من مرده ولی باشه

 رو تو حالتهایه کشیده نفس نفستو که کسی ممکنه چطور...میشناختم

جهان نشناسه ... 

آبروم چون بدم ادامه باهات نمیتونم...من...من:جهانشاه ... 

 

چرخید من بسمت همه نگاه که زدم صدا اسمشو گریه و فریاد با ... 

 

نداری دوستم بگو....جهانشاااااه:یامور ... 



 تنم از که روحی کرده قطع تماسو کردم فکر طوالنی کرد مکثی

برگشت تنم به زد که حرفی با بود شده خارج اتفاقات این بخاطر ... 

 

یامورم دارم دوستت:جهانشاه ... 
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 نگفت اون...میداد تماس پایان از خبر که  هم سر پشت هایه بوق و

 تنها و بود مشخص کامال کارش این بودن اجباری...نداره دوستم

 هایه ونهش با...مریضه روزبه اون باشه باعثش میتونست که کسی

 راضی اجباری طالق این به من نه افتادم راه بندم سمت به افتاده

 اونم کنه طالق به مجبور نمیتونه منو جهانشاهم خوده حتی...نمیشم

 دلم چقدر...نمیگیره هم غیابی طالق میدونستم...اعترافش این بعد

 دلم چقدر میخواست رو امنم پناهگاه تو شدن حل و جهانشاه آغوش

 ماهور مرگ از بعد بود شده تنگ شدنم بوسیده و سیدنبو برایه



 آخ خودخواه سنگدل یه شدم کردم تا بد جهانشاه با من کوچولوم

 ...جهانشاه

 میگذشت فیلم مثل چشمام مقابل از گذروندیم باهم که روزهایی همه

 فرار روزبه دست از که روزی...میزد دامن بیشتر دلتنگیم به و

 سامان دست از منو که روزی...دمش اون ماشین سوار و کردم

 آخرین و...باردارم من فهمیدیم که شبی روزعروسیمون...داد نجات

 هیجان و شور با منو چطور که معاشقمون هایه صحنه صحنه،

 دارم دوستت بگم ،بهش بدم جوابشو نکرد صبر چرا...میبوسید

چرا؟؟ جهانشاهم،  

 حالو وقتی  اومد ماستقبال به نگرانی با زهراخانوم شدم سلولم وارد

گفت بشینم کرد کمک که همونطور دید روزمو  

 بهم انقدر که بود نوشته کاغذا تو دخترم؟؟چی چیشده:زهراخانوم

آخه؟؟ ریختی  

 

کشید آهی که دادم تکون بطرفین هیچی معنی به سری ... 

 خبر رفتنت بعد ولی...خودت تو بریز همش نگو باشه:زهراخانوم

داری؟؟ گاهداد بازم دوشنبه...آوردن  

 

افتادم هق هق به وار بیچاره ... 

 کرده صادر حکمشو قاضیم بود،و شده تموم که سیمین قتل دادگاه

 بود



 

 چشمایه با میسوخت قلبم زدم چنگ لباسم یقه به راستم بادست

 نگاه خانوم زهرا مهربون و چروک و چین پر صورت به اشکی

نالیدم بادرد و کردم  

 

خانواده دادگاه برم افرد پس باید میدونم:یامور ... 

کرد نگاهم تعجب با زهراخانوم  

 قضیه همین به گفت ماموره دخترم خانواده؟نه دادگاه:زهراخانوم

کنه لعنت بانیشو و باعث خدا داره ربط... و قتل ... 

 

 شده من گرفتاری باعث که رو کسی داشت همینجوری خانوم زهرا

 فرو بفکر منم..  .بودم بهش،گفته چیزو همه چون میکرد لعنت بود

 راه شویی چه دوباره روزبه نشده تموم سیمین قتل دادگاه مگه رفتم

شدم کالفه...انداخته ... 
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 جهانشاه

 

 اتفاق ولی نمیدیدم خوابمم تو روزارو این شدم روزبه تسلیم باالخره

 جلویه و میشکستم غرورمو باید من که بود روزی امروز...افتاد

 بخاطر که دارو صادرات واردات هایه گنده کله و ها عامل مدیر

 زانو روزبه مقابل میشدن جمع هم دور قرارداد بستن و کنفراس

 غرور این میشه باعث که کسی تنها میکردم التماس بهش و میزدم

 عمرمم آخر تا میدونم و یاموره بزارم پام زیر لعنتیمو آبرویه و

 من شه خالص مخمصه این از طفق اون نمیشم پشیمون بخاطرش

 نیست معلوم کرد حساب روزبه حرف رو نمیشه...نمیخوام هیچی

 چاره ولی نه یا برداره یامور سر از دست شرطاش انجام از بعد

 که آخ...میکنن اعدام عشقمو که ببینم و بشینم نمیتونم ندارم ای

 و پیمان قول به این با خشم کوه این با کردی چیکار تو یامور

 یه با نبودت تو قلبم که داری چی تو جنوب قطب جهان درخاننا

 بخاطرت انقدر که داری چی تو...نداره؟ فرقی هیچ سنگ تیکه

بیتابم؟ و پریشون ... 

 

 میکنه تماشامون پوزخند با که روبه از نگاه  پیمان صدایه با

 ...گرفتم

 



مرگه خوده کثافت این به التماس شو بیخیال بیا جهان:پیمان ... 

بکشه؟ رو یامور بزارم کنم چیکار میگی:انشاهجه ... 

 میدیدم...بود ناراحت و کالفه اونم کشید صورتش به دستی پیمان

 کاربلدترین  و میزنه آتیش و آب به خودشو یامور آزادی بخاطر

نداشت ای فایده کارامون ولی میگیره براش وکیالرو ... 

میگه و میکنه روزبه به ای خصمانه نگاه پیمان ... 

 بشه کم سرش از مو تار یه اگه کردم صبر یامور بخاطر فقط:پیمان

 کاریاش گند از وآدمو عالم...کنم چیکار رو حرومزاده این میدونم

 دنبال امیرعلیم...میکنه کار پروندش رو امیرحسین...میکنم باخبر

یاموره کارایه ... 

 

 باد اوضاع این تو حتی غیرتم رگ امیرعلی اسم آوردن با

اه...که فحی...کرد  

 

 حرف ما طرف از جاللی سینا...بود مونده جلسه پایان به دقیقه چند

 بی برام... و کار وگرنه روزبه شرط بخاطر فقط من حضور میزد

ندارم حوصلشو حال و شده معنی ... 
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نمیدم جواب ولی میخوره زنگ گوشیم ... 

بده جواب زد زنگ انقدر کشت خودشو گوشیت جهان:پیمان ... 

 

 میبنم باشم خودم عالم تو بزاره و نزنه حرفی میکنم اشاره دستم با

 گوشیم...میکنه نگاهم پیروزی با و منه حاالت به روزبه توجه همه

 باشه یامور اگه حتی نمیدم جواب بازم ولی میخوره زنگ چندباری

 کوه مثل و باشم مردش دادم قول من...بگم بهش چی بدم جواب

 امیرعلیه گفتن با که...میخوره زنگ پیمان گوشی اینبار...پشتش

میده جواب ... 

 

هاااان؟؟...داداش جانم:پیمان  

 

 و نیست معلوم صورتش از هیچی میکنم نگاه پیمان صورت به

 بیقراری دلم میگیره سمتم رو گوشی حال همون با...کامله هنگ

یامور نکنه...نکنه افتاده اتفاقی چه یعنی میکنه ... 

گوشم رو میزارم و میگیرم تندی،ازش رو گوشی یامور فکر با ... 

بله:جهانشاه ... 



میگه و میکنه مکثی امیرعلی ... 

 

 جواب چرا زدم زنگ بهت چقدر من...جهانشاه اه:امیرعلی

 که رو اونچیزی باالخره پسر دارم برات خوب خبر یه...نمیدی

کردم پیدا میخواستم ... 

 

ممیپرس شده خشک گلویی و امید با  

افتاده؟؟ اتفاقی چه...امیرعلی چیشده:جهانشاه ... 

 

میخنده امیرعلی ... 

نیستم خودم حال تو اصال نامعلومه و گنگ برام چیز همه ... 

 

 شک اولم از من...پسر کردم پیدا میخواستمو که شاهدی:امیرعلی

 و داداگاه بیاد اگه که کردم پیدا شاهد یه...باشه قاتل زنت داشتم

میکنن آزاد زنتو بده تشهاد قاضی جلویه ... 

 

 سنم این به تا که بود خبری بهترین این...رفت تحلیل یدفعه انرژیم

 گفت یامور نگفت امیرعلی...شدنمم پدر خبر از حتی شنیدم

زنم...زنت ... 



 

 امیرحسین بیاد پیمانم...اینجام من...اداره بیاین االن همین:امیرعلی

داره کار باهاش ... 

 میکروفون به بود شده خیره انداختم مانپی به نگاهی بین این

بود کرده هنگ و مقابلش کنفرانس میز رویه کوچیک ... 

 

 جاش از تا آوردم خودش به پیمانو امیرعلی با تماسم پایان از بعد

 پرسشی نگاه و روزبه خشمگین و متعجب چشمایه مقابل و شه بلند

بیرون زدیم اونجا از و سپردیم سینا به کارارو بقیه ... 

 

 [25.11.19 18:25] 

496 

 

 

 

 برعلیه چی همه و نیست شاهدی و مدرک هیچ گفتی توکه:جهانشاه

کیه؟ چیشده؟شاهد حاال...یاموره  

 



 بزنه قلبم االنه گفتم که میکوبید سینم دیواره به خودشو یجوری قلبم

 سری و پلیسی میگفت چیزی اگرم و نمیداد پس نم امیرعلی بیرون

میکرد بازگوش ... 

 

بود اتاقش فلزی قفسه تو ها پرونده چیدن مشغول ... 

،خب؟؟ اینجا بیام نگفتی مگه امیرعلی بزن حرف د:جهانشاه  

 

شده پیدا شاهد یه همون خب که خب:امیرعلی ... 

 

 اینم و کنه اذیت منو میخواست مثال ولی خوشحاله خودشم میدونستم

آوردم سرش من که بود بالهایی تالفی ... 

 

 بود مشغول من به پشت بازم ولی...کارش زمی رو کوبیدم مشت با

 و عشقیم رقیب اتاق تو بودم نشسته من...نکرد خرجم نگاهیم نیم و

 نم اونم ولی میشه زنم آزادی باعث چیزی چه بشنوم بودم منتظر

 این تو و بود خوبی پسره امیرعلی بگیره آروم دلم یکم تا نمیداد پس

 مقابل در حتی... ازش نشنیدم و ندیدم نابجایی حرف یا کار مدت

 نگفته هیچی دادم بهش یامور حکم بعد که هایی بیراه بد و فحشا

گفتن به کرد شروع الکپشتی و آروم...بود ... 

 



معقوله غیر وسط این یچیزی میدونستم:امیرعلی ... 

 

 خودمو تا فشردم لبام رو راستمو دسته انگشتایه نوک حرص از

 مورد در من که چیزی ،وصبر انتظار...نتوپم بهش و کنم کنترل

هستم فاقدش یامور ... 

 گوشه لبخند...طرفم چرخید و کند دل لعنتی قفسه اون از باالخره

 کرد، پیدا صورتش رو خودشو جایه وضعیتم دیدن با که لبشو

 دار دسته لیوان دوتا چاییش فالسک سراغ رفت ایندفعه...دیدم

گفتم میکرد پرشون که همونطور... برداشت  

خببببب؟؟:جهانشاه  

 کش بیشتر لبخنده اون که بود حرفم این منتظر انگار

 اصال که منی با اونم بود گرفته بازیش طاهری امیرعلی...اومد

داد ادامه...ندارم خوبی اوضاع  

 

 تو حرکاتش و حرفا از یعنی بیگناهه زنت میدونستم:امیرعلی

 مدارک همه متاسفانه ولی رسیدم صدی در صد یقین به بازجویی

 نبود مدرکی هیچ ولی دوختم هم به زمانو و زمین...بود علیهش بر

اینکه تا...بدیم نجات همسرتو تا نبود که ... 

 



 اون بین قندونم خودش مقابل لیوان یه و گذاشت من مقابل لیوان یه

 به ارجمند جهانشاه میلرزید دستام و بود گرفته حرصم...لیوان دوتا

بود یامور مرگ از ترس بخاطر اینا همه بود افتاده روزی چه ... 
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عمارت همون به رفتم دوباره:امیرعلی ... 

 هوا تو دستشو همون و خاروند ابروشو گوشه انگشتش با

 ...چرخوند

 

بود رسیده قتل به زن اون که عمارتی همون:امیرعلی ... 

 پیدا چیزی عمارت خوده تو گشتم وجب به وجب جارو همه دوباره

چرا بیرونش ولی دمنکر ... 

کردی؟ پیدا چی؟؟چی:جهانشاه  

داد جواب متفکر امیرعلی ... 

 



 باعث که شاهدی...داد بهم خوبی سرنخ که شاهد یه:امیرعلی

کنم پیدا رو اصلی شد،شاهد ... 

 

 قبلی جهانشاه من چون...نمیشدم حرفاش متوجه اصال بودم شده گیج

 ...نبودم

 

 کیه؟؟چی شاهد اون...نشدم جهمتو من...شاهد شد که همش:جهانشاه

 دیده؟؟

 

 اجازشو یعنی بدم نمیتونم سواالتو این جواب:امیرعلی

 نقشه همه و سراغش میری بشناسی اونطرفو اگر میدونم...ندارم

 نیفته خاصی اتفاق اگه باش مطمعن ولی...میشه آب بر نقش هامون

پیشته زنت دیگه روزه چند ... 

 

 امیرعلیم بودم عصبی نداد توضیح بهم درمون درست اینکه از

 میزدن سرشو گیوتینم با بزنه حرفی نمیخواست بود،اگر یجوری

 یامور همینکه بگه که ندادم بهش،گیر همین برایه...نمیومد مغور

 در االن...من عشق...بشه آزاد یامور که خوبه آره...خیلیه بشه آزاد

حاله چه ... 

 



 اونجا حتما هد ساعت صبح فردا...فرداست دادگاه وقت:امیرعلی

 ...باشین

 

میرم که فردا؟؟حتما ... 

 

 جام از نداشت فایده نشستنمم اینجا...بود نمونده باقی حرفی دیگه

میکرد تماشا منو و صندلیش رو بود داده لم امیرعلی شدم بلند ... 
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 نگو ولی زنمم آزادی بفکر فقط و مشغوله ذهنم االن درسته:جهانشاه

 سرم زدنت حرف طرز و کارا این با کارامو تالفی فهمیدمن

رسوندی لبم به جونمو درآوردی ... 

 



 حضورشو گرمایه و نباشه کنارم یامور وقتی تا من ولی...خندید

غریبست لبام با لبخند باشم نداشته ... 

 سرکی شد اتاق وارد خودش قبل پیمان کله و شد باز یدفعه اتاق در

 گاو عین که نیست من اتاق اینجا شد وجهمت تازه انگار...کشید

 یه اینم...زد در به ای تقه همین برایه تو بیاد پایین بندازه سرشو

 در بعد میشه وارد اول بزمجشه خوده مختص که رفتار

 شده باز روش و رنگ که بود شنیده خبرارو اونم انگار...میزنه

 ...بود

 

بریم؟؟ جهانشاه...شد تموم حرفاتون عه:پیمان  

 

پسر داخل بیا وایستادی در جلویه چرا جان پیمان:میرعلیا ... 

 مدرسشون مدیر دفتر وارد که شیطون هایه بچه پسر عین پیمان

تو اومد میشن ... 

رسیدین؟؟ کجاها به امیرحسین با:امیرعلی  

کرد شل نیششو پیمان  

پختیم پیش پیش طرفو حلوایه...خوب خوب جاهایه به:پیمان ... 

 

 مشکوک...میدادم گوش گفتگوشون به و دمبو وایستاده ساکت

 ...بودن



 

مونده کارامون...جهان بریم دیگه:پیمان ... 

 

 هنگ گوشیم که زدن زنگ بهم انقدر وقت چند این:امیرعلی

 خبرارو لطفا خودم خواهر همین بگیرتا زنش و مشدی از...کرده

 کی شمارمو نمیدونم...من سره نشن آوار که بدین بهشون  یجوری

داده بهشون ... 

 

 فلنگو کرد اشاره و شد دستپاچه پیمان امیرعلی حرف این با

 ...ببندیم

 

 هایه هفته این تو کنه گریه کمتر بگو بهارم به لطفا پیمان:امیرعلی

نیست خوب براش اصال آخرش ... 

 

 بهش حواسم چشم ولی نمیکنه رعایت ولی...میگم بهش منکه:پیمان

 ...هست

 

امیرعلی،گفتم روبه در از شدنمون خارج قبل ... 

 



نیفته بهت هیچکدوممون کار هیچوقت کاش ولی:جهانشاه ... 
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 یامور

 

 میشد اضطرابم باعث بیخبری این میفته داره اتفاقی چه نمیدونستم

 میخواست توانش تمام با و انداخته گردنم دور زنجیری کسی انگار

کنه خفه منو ... 

 دادگاه امروز که بودم شنیده خانوم زهرا از فقط من بودم بالتکلیف

 سفت چادرمو میداد اخطار فقط که زن مامور این از هرچقدر دارم

 جواب یا چیه حضورم دلیل میپرسیدم نیفته سرم از تا دارم نگه

 احترامش به همه اومد قاضی وقتی...نداره خبر میگفت هم یا نمیداد

 پرونده قاضی بود اهم چند چون میشناختمش دیگه من...شدن بلند

 اونو نفر یه بود شده کشته سیمین چون قتل میگم...بود سیمین قتل

 که میگفتن ینفرم اون و...بود کرده پرتاب پایین به ها پله باالیه از

 شده جواب و سوال انقدر دیگه ولی بودم نکشته اونو که منی...منم



 کنم ولقب میخواستم دیگه که داشتم روانی روحی فشار انقدر بودم

 به بودن کشونده منو انقدر دیگه...شدم زن اون مرگ باعث من

 تکرار رو روز اون اتفاقات انقدر و دادگاه این و بازجویی اتاق

 بودم من هردفعه...قاتلم من میشد باورم داشت کم کم که بودم کرده

 روزبه گرفتم فراموشی میکنم احساس...میکرد فرق بازجو فقط و

 از ترس ترسم، و وجدان عذاب دچار طفق من که کرده کاری

 من فکری و ذهنی اول الویت تو بقیه و جهانشاه ماهور...مرگ

 روزبه مامورش که عذابم و رنج دوران همون به برگشتم نیستن

 نفس یک شب خوده تا زود صبح از که کسی مثل بودم خسته...بود

 همین منم کنه خستگی رفع خواب با میخواد آخر در و کرده کار

 نمیخوام وسطم این شم بیدار خواب اون از نمیخوام ولی دارم سوح

 کابوس میبینم کابوس شب هر...برسم تلخ رویایه این به اعدام با

 تمام و شده آویخته دار به که بلند خیلی خیلی و سیاه موهایه با زنی

  و بازه چشماش چون زندست و نمرده انگار ولی صورتش،خونیه

 زهرا که کوچیکی قرآن به وحشتش از هک خوابی...میخنده لباش

میبرم پناه گذاشته بالشتم زیر کابوسام بخاطر خانوم ... 

 

 با روحم جالد اینبار و میشه باز دادگاه رنگ ای قهوه و بزرگ دره

 پوشیدنا سیاه این همه میدونم منکه...میشه وارد شیطانیش قیافه اون

 قلب تو هربونیم و محبت ذره یک...بازیه گرفتنا ناراحت قیافه و

نداشت دوست رو سیمین اصال اون...نیست روزبه ... 

 



 من و نشستن سرمون پشت درست امیرعلی و پیمان و جهانشاه

 حتی ولی...نزدم حرفی یا و ننداختم نگاهی بهشون ردیف اولین

 احساس سرمم پشت از زندگیمو عشق تنها خیره نگاه گرمایه

 و کشدار نفسایه همین بخاطر مونده تنم تو جون ذره یه اگه...میکنم

میشنومش دل و جون با من که حرصیه ... 
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 ماهور مرگ بعد که عالمی از حواسم قاضی رسایه صدایه با

میشم خارج درگیرشم ... 

ر.س قتل به رسیدگی نظر تجدید جلسه:قاضی  

 وریام خانوم اعدام به دادگاه رای قبل جلسه...رجبی سیمین مقتول

 و پیدا که جدیدی مدارک و اسناد به توجه با ولی شد داده ساالری

شده ارائه دادگاه محضر به ... 

 



 که معموری هر یا زد حرف باهام که وکیلی هر مدرکی چه

 قاضی به تعجب با...ندارم خالصی راه هیچ گفت کرد بازجوییم

میکنم نگاه ... 

 

 رو ساالری یامور خانوم بیگناهی که شده پیدا شاهدی و:قاضی

 ارائه که مدارکی به توجه با میخوام متهم وکیل از...میکنه ثابت

کنن ثابت رو خودشون ادعا دادن ... 

 

 

شد بلند روزبه عصبی صدایه ... 

 

 منو مادر قاتل قصاص حکم...ای مسخره بازیه چه این:روزبه

 نمیگذرم مادرم خون از من...میارین در بازی دارین حاال دادین

بشه قصاص باید زن این ... 

 

 داریم حضور اینجا ماهم...کنین رعایت رو جلسه نظم لطفا:قاضی

 محترم آقایه سرجاتون بشینین لطفا...بشه مشخص باطل و حق تا

کنم اخراج جلسه این از شمارو میشم مجبور وگرنه ... 

 



 اطرافو به کردن نگاه جرئت ولی شنیدم رو روزبه پوزخند صدایه

شاهدی؟؟ چه آخه میفته داره تفاقیا چه نمیدونستم...نداشتم ... 

 

 بلند بود نکرده رها منو پرونده هنوز که وکیلی پنجمین رسولی آقایه

میده شهادت من بودن بیگناه به که زد حرف شاهدی از و شد ... 

 سمت اون به و کرده بلند سرمو اینبار شد باز دادگاه دره دوباره

کردم نگاه ... 

 سمتی به ترسیده نگران البته و ادهس ای چهره با نقش ریز دختر یه

 میشناختم دخترو این این من...میکرد نگاه بود نشسته روزبه که

 آبروش و تن جالد روزبه که رو معصوم چشمایه این چطورمیتونم

 درسته پدرم عمارت خدمتکار دختر گلرخ کنم فراموش رو شد

شناختمش خوب من ولی بود شده بزرگ  ... 
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شد حاضر جایگاه در و اومد لرزون و آروم ... 



شد بلند سرم پشت از امیرعلی صدایه اینبار ... 

 آقایه عمارت خدمتکار رضایی گلرخ ایشون قاضی جناب:امیرعلی

 به نتونستیم زودتر که بود ما از کوتاهی شاید...هستن صیاد روزبه

 پرونده ینا دوباره بررسی و تحقیق طی ولی ببریم پی جریانات این

 به رجبی سیمین خانوم که ای خونه همون کناری عمارت کارگر با

 شهر از دوباره ماه چند از بعد که کردم برخورد رسیدن قتل

 باهم که حرفایی طی پیرمرد اون اومدن اینجا کار برایه خودشون

 با ولی نشنیدن یا ندیدن خاصی چیز و ضعیفه چشماشون گفتن زدیم

 شده نظر مورد عمارت وارد خانوم این که ندید اونروز وجود این

 کردم پیدا رو آدرسشون و مشخصات وقتی دیده شدنشونم خارج و

 صیاد روزبه از که ترسی بخاطر اولش شد بازجویی ازشون و

 به آخر در ولی میکردن اطالعی بی اظهار و نمیزدن حرفی داشتن

 محضر در میخوام ازشون که زدن حرفایی و نکردن پشت حق

کنن تکرار دوباره رو زدن که حرفایی تموم هم گاهداد ... 

داد گلرخ به و گرفت امیرعلی از نگاه قاضی ... 

 چشم تو چشم من با بعد و کرد نگاه رو روزبه اول ترسیده گلرخ

 اون بعد که بودم من...بود ساده و صاف خیلی دختر این...شد

رسیدم دادش به وحشتناک تجاوز ... 

 

 چیزی هر نمیاد پیش برات مشکلی ترسن هیچی از دخترم:قاضی

بگو رو دیدی که ... 



 حرف به کرد شروع من و من با بعد ولی کرد مکثی گلرخ

 دوباره قاضی میرسید گوش به روزبه حرصی هایه زمزمه...زدن

داد اخطار بهش  

اونروز...من...من:گلرخ  

زدن بحرف کرد شروع بهتر اینبار و گرفت عمیقی نفس ... 

 

 خانوم بخدا...عمارت برم خواست ازم خانوم ینسیم اونروز:گلرخ

 نمیخواستم روزبه آقا بخاطر اولش...برم که زدن زنگ خودشون

 عمارت تو هیشکی خودش بجز که گفت خانوم سیمین ولی...برم

 مادرمو منو اونم نبود خوب باهام رفتارش خانوم سیمین...نیست

 کار ونجاا که وقتی چند پول میخواد اینبارگفت ولی میکرد اذیت

 به برم شدم مجبور منم...بودن نداده رو پولمون چون بده رو کردیم

 پول بیمارستانم و بستری و بود مریض مادرم داشتم نیاز پول اون

 ...میخواست

 

 اشک نم بخاطر خوشگلش چشمایه...انداخت من به نگاهی دوباره

 میدرخشید

 

 رفتم... بود گفته راست خانوم سیمین اینبار:گلرخ

نبود هیچکس...تعمار  
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 از براشون بار آخرین برایه کردن خواهش ازم خانوم سیمین:گلرخ

 حقوقم و حق مورد در بشینیم بعد و کنم آماده همیشگیم نوشهایه دم

 ریخته بهم واقعا عمارت اوضاع....آشپزخونه رفتم...بزنیم حرف

 خانوم یامور با تلفنی شتندا که شنیدم رو خانوم سیمین صدایه...بود

 از بعد...عمارت بیان میکردن خواهش ازشون و میزدن حرف

زدن حرف کمی ... 

 

 با انگار ولی...کرد نگاه رو روزبه اینبار کردو مکثی دوباره

نمیترسم ازت دیگه میگفت روزبه به داشت نگاهش ... 

 

 خانومو سیمین حرفایه همه انگاری رسید سر روزبه آقا:گلرخ

بود شنیده ... 

 

شد بلند روزبه حرصی صدایه ... 



 

 تهران اونروز اصال من...بیسواد دختره میگی دروغ چرا:روزبه

میگی رو اراجیف این که گرفتی خط کی از...نبودم ... 

 روزبه به رو خودش و من دفاع به که بود گلرخ خوده اینبار

 ...غرید

 

 یهچشما با من کشتی رو خانوم سیمین تو...نیست اراجیف:گلرخ

دیدم خودم ... 

 

گفت قاضی به رو  

 

 باال ها پله از خانوم کردن بحث و جر خانوم سیمین با روزبه:گلرخ

 کردن سد راهشونو ها پله باال... دنبالشون هم روزبه و رفتن

بعد...بعد کردن مشاجره یکم اونجاهم ... 

 

 مادرش قاتل روزبه خوده یعنی...میزد دهنم تو قلبم...افتاد گریه به

نیست گفتن دروغ اهل گلرخ میدونستم...بود  

 

 دیوار پشت از من...دادن حل خانومو سیمین بعدش:گلرخ

 سیمین....بودم کرده هول خیلی...میکردم تماشاشون آشپزخونه



 مادرش سر باالیه اومد هراسون روزبه...نمیخوردن تکون خانوم

 گوشیم با رسید بفکرم دفعه یه...ندادن جواب خانوم ولی زد صداش

 روزبه از ترسیدم بعدش ولی...گرفتم...بگیرم فیلم صحنه این از

 گفت و خونمون دره اومد مامورتون اینکه تا قاضی آقایه ترسیدم

 بخاطر روزبه آوردم شانس اونروز...شدن گرفتار خانوم یامور

نشد حضورم متوجه اصال فرارش و دستپاچگی ... 

 

بود انداخته راه بیداد دادو روزبه ... 

 

 و مال بود دشمن  خانوم یامور با روزبه یادمه وقتی از:گلرخ

کشید باال اموالشم ... 

 

افتاد گریه به گلرخ ... 

 

 نزارین...بشه ناحق حق نزارین قاضی آقایه خدا رو تو:گلرخ

 من مثل دخترایی روح جالد و بگردن راحت حیوونایی همچین

من به حتی اون اون...بشن .... 

 

بده ادامه جملشو نزاشت هق هق ... 

 



 

 

 

 شرایطی هر تو که اینه مهم داره زیاد بلندی پستی زندگی:پیمان

یامور ایم خانواده یه همگی ما نیاریم کم و باشیم هم پشت ... 

 

 حرکت حال در ماشین عقب صندلی رو بودم نشسته

 شاگرد صندلی رو اونیکی و بود اخموش خوده رانندمون...جهانشاه

 قاتی حرفاش درسته بودن خان پیمان جناب میداد اندرز و پند

 همه ولی کنه عوض رو سرد و خشک جو این تا بود شوخی

 بودم من داد خالی جا اونیکی زده خجالت من و بود حقیقت حرفاش

 جهانشاه نه بود یامور آورد در بازی بچه سخت شرایط تو اونیکی

 بودم شده مردود امتحان این تو من نداشت فایده کشیدنم خجالت ولی

 نباید این ولی دادم دست از بچمو یعنی کسم ترین زعزی درسته

 اونم و بگیرم فاصله عاشقشم دنیا تو که کسی تنها از میشد باعث

 جهانشاه...نداشت ها ماجرا این تو تقصیری هیچ که اونی بدم رنج

 اون بعغیر نزاشت تنها منو ماه چند این تو که بود مرد چقدر من

 که پشتشه ماجرایی حتما ممیدون نگفته خودم که طالق ماجرایه

جهانشاه نه میشد تموم من منفعت به آخرش ... 

 ولی میکرد نصیحت رو جهانشاه و من بابابزرگا مثل همچنان پیمان

 تو جهانشاهم بودم خودم عالم تو من شنوا گوش کو معروف قول به

خودش عالم ... 



 امیرحسین و پیمان و داد شهادت من بیگناهی به گلرخ اینکه از بعد

 رو روزبه قتل و تجاوز و قاچاق و خالف کارهایه از مدارکی خان

 به دستور و کرد اعالم بیگناه منو قاضی...دادن ارائه داداگاه به

 رسیدگی جرایمش به ای دیگه جلسه تو تا داد روزبه بازداشت

 و حرف هر از و بود شده آتیشین گلوله مثل که روزبهی... بشه

 آخر دیگه که سود چه ولی نمیکرد دریغ ما چزوندن برایه حرکتی

 وسط این...بود کنده من برایه که چاهی تو افتاد خودش بود کارش

 برداشته تجاوزش ماجرایه از پرده وقتی سوخت گلرخ حال به دلم

 تحلیل و سوخت شمع مثل ناراحتی و خجالت از بیچاره...شد

 ...رفت

 آزاد ااونج از تا برگردوندن زندان به منو قانونی روند بخاطر

 باالسرم گریه با خانوم زهرا میکردم جمع وسایلمو وقتی...بشم

 خداحافظی یه با میشه دلتنگمم ولی شوقه اشک میگفت بود وایستاده

 بود خودش زندان این تو مونسم و همدم  تنها کندم دل ازش طوالنی

میکنم کمکش دادم قول بهش ... 

 منتظرم رونبی پیمان و جهانشاه بیرون اومدم که زندان در از

 اخمایه همون با جهانشاه طرفم بدوه خواست تا پیمان...بودن

 صداشونو منکه بود شده مانعش و گرفته بازوش از درهمش

 منع این بخاطر فهمیدم پیمان لبایه خوردن تکون با ولی نمیشنیدم

 داداش...کرده مستفیض بیتربیتی فحش یه به جهانشاهو شدن

من بیتربیت و مهربون ... 

 



 اخم بازم جهانشاه مقابل رسوندم خودمو و شدم رد خیابون از وقتی

 کردم پرت رو داشتم همراهم که کوچیکی و مشکی ساک...داشت

 کرد بغلش محکم و گرفت هوا تو دستاش تا دو با که پیمان بغل

 پریدم عشق و شوق با شده آزاد قفس از که کبوتری مثل خودمم

 بدون و نکرد دریغ ازم امنشو و گرم آغوش اونم...جهانشاه بغل

کرد بغلم محکم حرفی ... 

چی؟؟ من پس:پیمان  

 

 

 

شد جلب بهش توجهم پیمان صدایه با ... 

 

 خودمون به حالی یه جیگرکی بریم کجایی؟؟اول توام با یامور:پیمان

 چوب مثل شدی حاال بودی استخون و پوست توکه...بدیم

بریم؟؟!هان؟؟...خشک  

 

گفتم ای خسته صدایه با ... 

خونه برم میخوام نه:وریام ... 

 



 به مشتی...کرد نگاه مقابلشو و چرخید و زد غری لب زیر پیمان

زد جهانشاه بازو  

 اینم بیا نمیکردی زنم زنم نمیزنی؟؟مگه حرف توچته؟چرا:پیمان

خشکت چوب زن ... 

 در آخش که زد پیمان بازو به محکمتری ضربه جهانشاه

انگار بود گرفته سکوت روزه این نه نزد حرفی بازم ولی...اومد ... 

 

 و رفع کنجکاویمو عمارت به رسیدن تا میتونستم که کسی تنها

 خودمو همین برایه بود بزمجه پیمان همین کنم اطالعاتیش تخلیه

 پیمان که جلو صندلی پشتی رو گذاشتم چونمو...طرفش کشیدم

جهانشاه صندلی به گرفتم دستمو و بود نشسته روش ... 

 

 نشسته آویزون لوچه و لب با که زدم صدا یمانوپ گرفتم صدایه با

 ...بود

 

پیمان؟؟:یامور  

بله:پیمان ... 

گیره کارت فهمیدم یعنی بله این ... 

چخبر؟؟ آدماش و عمارت از:یامور  



 بحرف منو و میکرد اذیت داشت ولی چیه منظورم میدونست

 ...میگرفت

 

کیا؟؟ مثال:پیمان  

 

کشیدم پووفی ... 

 

بهار؟؟...مثال:یامور  

 

بود بارون ستاره چشماش طرفم چرخید شوق با ... 

 که میدونی ولی خوبه حالشم میشه فارغ روزا این که بهار:پیمان

بزنه حرف تلفنی باهات بار چند تونست فقط و سنگیه بارش ... 

انداخت بهم ای خصمانه نگاه  

 

 تو برایه که نمیکنه گریه انقدر بهار بمیرم من اگه کنم فکر:پیمان

کرد یهگر خشک چوب ... 

 

گفتم ای نکنه خدا و کردم درشت چشم ... 

 



گفت بیشتری هیجان با بیخیال پیمانم  

 تا سه شدا بودم زده حدس که همونطور یامور وای:پیمان

 دخمل...دختر یدونه پسر دوتا میکنه مست منو فکرشم...بچه

 آماده رو اتاق یه یامور نمیدونی...بابایی بگردم دورتون الهی...بابا

 آبی سیسمونی پسرا برایه خریدیم تا سه چیز همه از براشون کردیم

صورتی دخملمم برایه ... 

 

 فکر...میشد تازه من سینه رو داغی ولی میداد ادامه همینجور پیمان

کرد عوض بحثو که فهمید حالمو کنم ... 

 

بگم؟؟ کی از دیگه:پیمان  

 

خاتون؟ و مشدی:یامور  

 زندگی عاشقانه عشق رغم دوتا مثل تندرست و سالم...خوبن:پیمان

 برن امیرحسین پسرشون برایه میخوان و میکنن

تبریز واهل دانشجوه دختره میگن...خواستگاری ... 

 

زدم لبخندی ... 

 

نادرخان؟؟ و بانو مهین:یامور  



 هیچ از بودم ندیده خوبی این به مادرشوهر من...خوبن اوناهم:پیمان

 از بیشتر شوعروس هوایه نادرخانم...نکرد دریغ بخاطرت کاری

داره هممون ... 

 

واقعیاش اون از...دارم خانواده یه میکنم احساس ... 

 

هاش؟؟ بچه و فاطمه:یامور  

بود اونا به حواسش جهانشاه نباش اونا نگران...خوبن:پیمان ... 

 سکوت که جهانشاه به و پیمان صندلی پشتی رو گذاشتم سرمو

شدم خیره بود کرده اختیار ... 

 

کردم زمزمه  

جهانشاه؟؟:یامور  

کرد نگاه بهم جهانشاه...نزد حرفی پیمان ... 

 واسه بزارین رو عاشقانه و خیره نگاه این خدا رو تو داداش:پیمان

باقالیا قاتی نرفتیم تا خلوتتون و خونه ... 

 

پیمان؟:یامور  



 ولی داد حال شرح که میپرسم حالشو دارم که کرد فکر بیچاره

زدم صدا اسمشو میگفتم بود بدجنسی ... 

 

 و...کار و کسب زندگی مشغول خوبه اونم...باالخره خب:پیمان

 ساز و ساخت ناظر شده مامور جنابعالی همسر طرف از البته

 نم مرتیکه...آورده کجا از جهانی زمینشو نمیدونه که باشه ویالیی

نمیده پس ... 

 

میساخت؟؟ ویال داشت ویال؟؟جهانشاه  

 

نپرسیدم سوالی ... 

 

 

 خوشحالی ابراز و اومدن استقبالم به همه عمارت رسیدیم وقتی

 بودم رسیده خط ته به من نمیشد باورم آزادی این هنوز من کردن

 کنم استراحت خواست ازم بانو مهین...خانوادمم بین اینجا االن ولی

 درکم بود خوب چقدر...پایین برم شام برایه شب و

 یه که منی بخاطر اونم نبود توصیف قابل خوشحالیشون...میکردن

بینشون غریبم ... 



 رو هنوز عروسیمون عکس...قبله مثل چیز همه میشم اتاق وارد

 نگاه اتاق فضایه به میکشم روش دستی و سمتش میرم دیواره

 ماهور وسایل و تخت از خبری...جهانشاه بو...میکشم بو...میکنم

 راه کنی خورد اعصاب بخاطرش نمیخوام ولی میشم ناراحت نیست

 ...بندازم

 هنگ...لباسها کمد سمت برم که میچرخم تا...شده تمیز اتاق همعلوم

این...این...میکنم ... 

 کل که من از بزرگ خیلی عکس یه...جهانشاهه کاره مطمعنم

 شمال بودیم رفته جهانشاه با که عکسی همون...پوشونده رو دیوار

 بیرون مشکیم شال کنار از موهام از ای طره...گرفتیم دریا کنار و

 نظر به واقعی و زنده چقدر...میخندیدم دل ته از من و بود زده

میخندید اینجوری و بود وایستاده روم جلو یامور انگار میرسید ... 

چکید چشمم از اشکی قطره ... 

 چجوری من رو عشق اینهمه...نبود حالم توصیف به قادر زبونم

 از شدن پیاده از بعد...نبود جهانشاه از خبری...کنم؟ درک میتونستم

 ببینه وضع این با منو بازم نمیخواست دلم...بودمش ندیده ماشین

 لباسا برداشتن با...داد بهم رو زمان و خلوت این ممنونشم چقدر

 دورم رو حوله بدنم و تن حسابی شستن بعد میشم حموم راهی

 حضور برایه رو اتاق این کی یعنی میشم خارج حمام از و میپیچم

خودش بعغیر کرده آماده من ... 

 ولی...الیقشه اون...بدم خرج زنونگی جهانشاه برایه میخواد دلم

 تو که رنگی قرمز و لختی و باز لباس نیست مهیا شرایطش االن



 بیرون لباسا بین از رو بودیم گرفته خریدامون از یکی

میکنم هرکاری جهانشاه بخاطر ولی خستم درسته...میکشم ... 

 میدم رنگ صورتم به یکم شده چیده میز رویه که آرایشی وسایل با

 شیشه در شدن باز با میکشم لبام رو مخملی رنگ قرمز رژ و

 که میبینم آینه از میگردونم بر سرجاش استفاده از بعد رو ادکلن

 سمتش میفته بهم نگاهش تا دستشه ساکم میشه اتاق وارد

 لخت پاهایه و میکشم خجالت ازش دوری ماه چند از بعد...میچرخم

 ،میزنه خودم ذوق تو این و شدم الغر خیلی...میکنم جمع سفیدمو و

 در از بعد و میزاره در کنار ساکو بیتفاوت...نمیدونم جهانشاهو

 خوشتیپتر و میده نشونش جونتر که بادیش و اسپرت کاپشن اوردن

 از پر گلوم و میشم پنچر....میشینه روش و میره تخت سمت

 ...بغض

 

 یعنی...نیستم؟ میلش باب یگهد حتما یا...شکاره دستم از معلومه

نیستم؟ یامورش دیگه ... 

 از شدم غرق غصه و غم تو که همونطور میشه چی یدفعه نمیدونم

 جیغی میکنم پیدا جهانشاه بغل تو خودمو و میشم کنده صندلی رو

میزنم ترس و هیجان از ... 

 و...میزنه بهشون سکوت مهر لبهام رو لباش گذاشتن با اون ولی

 هایه بوسه از ولی میکنه درازم روش و میبره تخت سمت منو

 داره قرار روم درست...نمیکشه دست میکاره لبام رو که خیسی

 صده در صد شدنم له احتمال چون ننداخته سنگینیشو ولی



 و هیجان بخاطر نفسم...میکنن فتح تنمو و نیستن بیکار دستاش...

 سینش ور که دستام دوتا با که میگیره جهان وقفه بی هایه بوسه

 مشغول بهم بیتوجه...میکنم وارد بهش ارومی فشار انداختن چنگ

 لبامه قفل که لباش بین که بدم ادامه نمیتونم دیگه من ولی کارشه

 سانت چند حد در زنان نفس اجبار به...میکنم زمزمه اسمشو خفه

 اون نمیخوام دلتنگیه و عشق از پر چشماش میگیره فاصله ازم

 گرمایه...نمیزنه حرفی بازم ولی کنه دریغ ازم دلنشینشو صدایه

 میشینه صورتم رو میشه خارج بینیش و دهن از تندی به که نفسی

 ولکن که عطری و آرامش این بخاطر...میکنه نوازش پوستمو و

 من و میشه بسته خود خودبه چشمام نیست بویاییم هایه گیرنده

 از خبری دیگه االن که تشنه و دلتنگ مرد این به میسپرم خودمو

 ریشی به گونمو و میزنم گره گردنش دور دستامو...نیست اخماش

 اون و میمالم کرده خوش خودش واسه جا صورتش رو مرتب که

 حس دستشو لمس وسط این...میشه گوشم و گردن بوسیدن مشغول

 من...میشه کشیده پام رون اواسط جایی تا زانو از که میکنم

 وسط این که عشقی مگه باشم خودار مرد این مقابل میتونم چجوری

 جا بینمون خودشو میاد عشوه با و خرامان همیشه و میزنه موج

میزاره میکنه ... 

 موفقم و بیارم در تنش از تا میکنم پیراهنش پایینی قسمت بند دستمو

 ...میشم

 قفل انگار میپیچه گوشم زیر خستش اما عاشقانه هایه زمزمه

شد باز زبونش ... 



نکن دور خودت از منو دیگه یامورم عاشقتم من:جهانشاه ... 

 

 اتفاقا اون همه کردم فکر...میکنم باز چشمامو آب شر شر صدایه با

 کنم باز چشمامو اگه بازم و باشه بوده خواب یه شاید همیشه مثل

 و دیروز و بودم شده آزاد من نه ولی...میکنم پیدا زندان تو خودمو

 با دهنده آرامش هایه هلحظ و همسرم با عاشقانه هایه لحظه دیشب

 که بود شده بزرگ انقدر شکمش بهار...بودم کرده سپری خانوادم

 میشد اذیت خیلی خودشم بترکه االنه که میکرد فکر لحظه هر آدم

نبود وصف قابل داشتن ها قلو سه برایه که هیجانی و شور ولی ... 

 بودن اومده نشینی شب و شام صرف برایه دیشب هم بهار خانواده

بود من آزادی بهونش که ... 

 گفت آخر در و میخندوند منو و میکرد پچ پچ گوشم زیر مدام بهار

 این به فهمیدم وقتی کی؟ با اونم کنه ازدواج میخواد امیرعلی که

 شخص اون با میخواد که خوبیه پسر خیلی امیرعلی رسیدم نتیجه

 و اومده خوشش گلرخ از گفته امیرعلی میگفت که بهار کنه ازدواج

 براش نداره توش تقصیری و گناه هیچ گلرخ که ای گذشته اصال

 ظلم و تنها دختر گلرخ شدم خوشحال خیلی شنیدم وقتی...نیست مهم

دارم دوسش من که ای دیده ... 

 تونسته حدودی تا امیرعلی ولی مخالفه مادرش میگفت بهار

 و ساده و صاف گلرخ الیق بهترینا من بنظر...کنه راضیش

میرم سراغش حتما ولی ندیدمش آزادیم از بعد...منه مهربونه ... 



 قبل خان فضول همون و بود نشده عوض اصال پیمان

قدردانشم من و کشیده زحمت برام چقدر میدونستم...بود ... 

 تالفی خوبیاشونو این باید چطوری نمیدونم من و همینطور هم بقیه

 ارمآز که چیزی تنها فقط راضی و خوشحال و بودم شاد من...کنم

 عزیز...میشد ماهش ده باید االن که بود عزیزم ماهور نبود میداد

 ولی داره جریان زندگی چون ببازم خودمو نمیخواستم...مامان

کنم متقاعد قلبمو نمیتونستم ... 

 جهانشاه که شد کشیده سمت اون به نگاهم حموم در شدن باز با

 رجخا حمام از بود بسته کمرش دور حوله یه فقط که همونطور

 تقه سمتم بیاد خواست تا و زد لبخندی دید بازمو چشمایه وقتی...شد

 همچنان که خانوم سارا صدایه بندش پشت و خورد در به ای

شد بلند بود عمارت خدمتکار ... 

بیدارین؟؟ آقا:خانوم سارا  

 

داد جوابشو و کشید پوفی جهانشاه ... 

بله؟؟:جهانشاه  

 درد زود صبح...بمونم منتظر نتونستم دیگه ببخشید:خانوم سارا

 خواب شما چون...بیمارستان بردنش گرفت خانوم بهار زایمان

گفتن زدن زنگ االن پیمان آقا ولی بشن مزاحمتون نخواستن بودین  

 

داد ادامه خجالت با بعد و کرد مکثی ساراخانوم  



 جهان...بگم خودشونو جمله عین کردن اصرار ببخشیدا:خانوم سارا

 المصبت گوشی اون... شدی عمو اقعاو  باالخره جنوب قطب

 مزاحمت داشتی کار زیاد حتما دیشب گفتم منم...بود خاموش

بیمارستان بیاین زود...نشدم ... 

 

 میدونستم من زد غیبش کجا حرفا این گفتن بعد خانوم سارا نفهمیدم

 پیمان بیتربیتی حرفایه میشه مگه...زده حرف سانسور با بیچاره که

 راهی و پوشیده لباس هول با دو هر...رسوند کسی به رو

شدیم بیمارستان ... 

 

 ریزه و کوچولو خیلی میدم فشارش خودم به آروم و میبوسم گونشو

 رو میفته و میچکه گونم از اشکام...ماهور مثل درست میزست

 زنده برام خاطرات تمام کردم بغل رو ماهور انگار...پتوش

 دارم انگار میکنم دل درد باهاش آروم نفساش و خوابه اون...میشه

میکنم دل و درد خودم دختر با ... 

 فراموش گذاشتی تنها منو چرا...ماهور نموندی باهام چرا:یامور

 چجوری دنیام بودی اگه میکنم فکر هرلحظه...محاله برام کردنت

 برات بیشتر نزاشتی...میشدی؟ شکلی چه االن بودی اگه یا...میشد؟

عزیزم کنم مادری ... 

 اونایی تا نشه بلند هقم هق صدایه تا میدم فشار هم به محکم لبامو

 هرچند میدونم خودخواهیه میدونم...نکنن پیدامون دنبالمونن که

 این به دست که چیشد نمیدونم یدفعه اما میدم عذابشون ولی کوتاه



 داد دست بهم جنون پیمان دختر کردن بغل با انگار زدم کار

بزنم بهم رو جو این نمیخواد دلمم ولی پیشیمونم ... 

 

 که میشنوم صداشونو اما شدم قایم انباری تو قدیمی کمد پشت

میکنم گریه جواب بجایه من و...میزنن صدا اسممو ... 

 هنوز که پیمان دختر ای پنبه و سفید صورت رو میکشم انگشتمو

 کوبیده دیوار به و باز صدا با انباری در...نمیدونم اسمشو

کیه ببینم تا میندازم نگاه رسیدهت میپره خواب از بچه...میشه ... 

 

 رو شدم قایم من که جایی میزنه نفس نفس همونطورکه جهانشاهه

 زودتر منو معلومه میتابه در از که نوری بخاطر میکنه نگاه

 ...دیده

احمقانم کار این بخاطر میشه عصبانی حتما ... 

میکنه متعجب منو که میرسه گوشم به ارومش صدایه ... 

 و کوچولو سنجاب شدی قایم خوبی جایه میکنی فکر ناال:جهانشاه

 ضعیف باشک قایم بازی تو بچگی از معلومه...نمیکنیم؟ پیدات ما

 ...بودی

 

بودم ضعیف بازها همه تو روزبه لطف به ... 

اینجا؟ اومدی چرا...گشتیم عمارتو کل:جهانشاه  



 

 میرسه بهم اره...میشه نزدیک داره میشم متوجه قدماش صدایه از

وایمیسته کنارم و ... 

معلومه این و شرمندم...نمیکنم نگاهش اصال و شدم خیره بچه به ... 

میشینه زانو رو کنارم ... 

 فشار دیوار طرف بیشتر خودمو بگیره رو بچه میخواد تا

 عجوالنه نباید میشه متوجه انگار...شده منقبض عضالتم...میدم

کنه رفتار ... 

 

میکشه پس دستاشو...میده خرج به صبر کمی ... 

 پیمان و بهار...یامور میشه مریض اینجا بچه سرده هوا:جهانشاه

 متوجه که وقتی تا...دزدیدن بچرو شاید گفتیم شدن زنده و مردن

عزیزم عمارت بریم شو بلند...شدیم هم تو نبود ... 

 

میکنم حلقه بچه دور بیشتر دستمو و میکنم لج ها بچه عین ... 

خودمه ماله:یامور ... 

میخنده آروم باشه عصبانی باید که وضاعا این تو ... 

 صاحب کوچولو عروسک این نیست تو ماله عزیزم نه:جهانشاه

بدم بهت بهترشو یکی میدم قول ولی...داره ... 



 خوب و نکرد لج باهام اون که خوبه چقدر...شیطنته پراز لحنش

 گریه به ها بچه مثل بازم من ولی...کنه خودش رام منو میتونه

 ...میفتم

 

ماهور ولی: یامور ... 

میکشه آغوش به باهم بچرو منو و میشینه خودم مثل کنارم ... 

دستم رو میزاره دستشو ... 

 

زده یخ دستت:جهانشاه ... 

 

 مقابل و میگیره دستش تو و میکنه آزاد بچه دور از راستمو دست

 باره یک به بدنم کل بگم اگه نیست دروغ...میکنه ها و میبره لباش

 دار خود لجوج منه مقابل در میتونه چطور...میشه داغ کوره مثل

 ...باشه

 

گرفتست صداش اینبار  

 

 ما قلب تو اون...ماست قلب تو همیشه اما نیست ماهور:جهانشاه

 من...عزیزم بکنیم فراموشش بگه ما به نمیتونه هیچکس و زندست

 و تقدیر میفته زندگیمون تو که اتفاقایی همه...یامور کنارتم همیشه



 بخاطر میکنم خداروشکر من و.آشناییمون مثل شتمونسرنو

 .داشتنت

 

 دور دستشو اونیکی ولی گرفته دستش یه با و نمیکنه رها دستمو

 میکنم نگاه صورتش به اینبار...میبوسه شقیقمو و میکنه حلقه گردنم

 هم پسرا دوتا...میکنه نگاه رو پیمان دختر و آرامشه از پر چهرش

 از...زرنگه دختره ولی تنبلن و آلو ابخو خیلی اونا بودن خواب

 و نمیزد حرفی کسیم بودم نرفته طرفشونم خونه بودن اومده وقتی

نمیدونستم اسمشونم حتی میکردم تماشاشون دور از فقط ... 

 

چیه؟؟ اسمش:یامور  

میگم بچرو میدونه ... 

 

الوین:جهانشاه ... 

 قبل پیمان مادر که اسمی همون میکنم زمزمه اسمشو لب زیر

 اروم االنکه پیمانه چشمایه شبیه چشماش...بود داده پیشنهاد رگشم

شدم متوجه شده خیره جهان منو به ... 

 

بعد سال چهار ... 

 



 همه باشه،قراره نشده شور ببینم تا میچشم خورشت آب از یکم

 و مشدی تا گرفته بهار خانواده از باشن ما عمارت مهمون امشب

 بحث و جر صدایه...جدا که گلرخ زنش و امیرعلی البته و خاتون

 من بچه داد به که بهاره وسط این و میرسه گوش به پیمان و ماهور

 تو پشت از یدفعه که...میزنم لبخند و میشنوم صداشونو میرسه

 نیست، سختی کار کیه اینکه زدن حدس میرم فرو گرمی آغوش

شوهرمه و عاشقشم من که مردی ... 

 

؟...کنی حضور اعالم ینجوریا باید توهمیشه جهانشاه وای:یامور  

میبوسه گونمو ... 

نه بود تا چند اگه نداریم بیشتر که زن یه:جهانشاه ... 

 بر سرمو و میزنم شکمش تو شوخیش این بخاطر ای سقلمه

 به ماهور ورود با که...میرم بهش ای غره چشم و میگردونم

 پشت پاهام به میچسبه میادو ماهور... میگیره فاصله ازم آشپزخونه

افتاده؟؟ اتفاقی چه باز...خشن و شده قرمز قیافه با پیمان سرش  

 

 بشه نزدیک من دختره به بچت این دیگه یدفعه اگه جهان ببین:پیمان

میدونید خودتون ... 

چشه؟؟ ما بچه مگه جان پیمان وا:یامور  

 



میشه حرصی بیشتر پیمان ... 

 کنه بازی پسرا با نکنه بازی نمیگم منکه...گوشه نیست چش:پیمان

نره من دختره طرف ... 

 و میره یخچال سمت تکراری هایه بحث این بخاطر بیخیال جهانشاه

میکنم نگاه پیمان به و میگیرم نگاه...میکنه باز درشو ... 

 

بچن اینا حساسی خیلی تو پیمان:یامور ... 

 

 مثال خودش خیال به...نمیکنه ول و چسبیده پاهامو محکم ماهور

شده قایم ... 

 

 منو دختر لبایه.لپ بجایه من لج از که بچست خیلی آره:پیمان

 انقدر بچه...زنمه میگه میزنم حرفی وقتیم... میکنه فرار و میبوسه

دخترونش اسم اون با...بیتربیت ... 

(پسرونست اسمم)پسلونست اشمم:ماهور  

 

میشه بلند جهانشاه ریز خنده صدایه... میگزم لبم  

 میندازه ماهور و ما به آتشین هنگا یه بیخیالیم ما میبینه وقتی پیمان

میشه خارج آشپزخونه از و  



 و میکنه من از بزور رو ماهور میاد و میبنده یخچالو دره جهانشاه

میکنه قایم جهانشاه گردن تو صورتشو ماهورم میگیره بغلش ... 

 خانوما داریم مردونه حرف اتاق تو میریم ماهورخان منو:جهانشاه

میشه خارج پزخونهآش از چشمکی با و نشن مزاحم . 

 الوین یعنی پیمان ضعف نقطه رو گذاشتن دست با بچه این آخرش

میکنه مرگش دق . 

 هستیم هم کنار که خداروشکر...برسم کارام به تا میچرخم خنده با

 چیزی هیچ و هست هم شادیایه و غم به حواسمون.داریم همو  و

تیمهس واقعی خانواده یک مثل و...نمیشه شدنمون خوشبخت مانع  

 

 

میکشم پووفی پیمان داد شدن بلند با   

 

چیشد؟؟ باز:یامور  

 

 

 پایان                            
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